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   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 431724 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌان احمد الفتاح عبد دمحم الفتاح عبد -  1

 ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات(  هندسٌه استشارات)  هندسٌه خدمات

 4 محلٌه - الثالث الدور 5 شمه الثالث التجمع 2 منطمه 24 رلم العمار:  بجهة

 مكتب عن 431577 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسران الرب جاد محمود احمد -  2

 السالم ش من لبٌب عزت حاره 6 رلم عمار:  بجهة ، الؽٌر لحساب سٌارات تاجٌر

 تجارة عن 431522 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهجرسى دمحم سٌد عفت احمد -  3

 العربٌة الوحده ش 5/3 رلم عمار:  بجهة ، التجمٌل مستحضرات

 عن 431771 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدالجواد جمال عبدالرحمن -  4

 سٌارات ؼٌار لطع وتورٌد(  العمالة تورٌد ودون ومستلزماتة والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات

 سابما الورشة عمام محمود بالعمار محل 8:  بجهة ، واثاث مكاتب ومهمات

 المشه تجاره عن 431517 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سلٌمان سلٌمان دمحم -  5

 المدخل ٌمٌن 2 رلم محل - االرضً الدور - االزهر ش 71 رلم عمار:  بجهة ، جمله

 431528 برلم 21211313 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرٌحه مصطفى ؼنٌمى عطا احمد عطا -  6

 محل - عثمان الحمٌد عبد شارع من جاد سٌد شارع 2:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 صٌانه عن 431591 برلم 21211319 فى لٌد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس دانٌال شحاته جوزٌؾ -  7

 امنٌه موافمه - الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد( الالسلكٌه والكامٌرات االنترنت عدا فٌما) مرالبه كامٌرات وصٌانه كمبٌوتر

 الؽربٌه شمس عٌن فهمً لصر ش 46:  بجهة ، 2121 لسنه 514 رلم

 تورٌدات عن 431815 برلم 21211325 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بهٌج رمضان صالح -  8

 الجٌش طالئع نادى خلؾ البنات كلٌه مشروع 22:  بجهة ، العماله تورٌد دون عمومٌه ومماوالت

 تورٌد عن 431842 برلم 21211331 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى دمحم ناجى دمحم مصطفى -  9

 المطرٌة خارجة من الدٌن عز ش سابما   8/أ9 رلم عمار:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما جاهزة مالبس وتسوٌك

 2 رلم شمه علوى االول الدور

 تنظٌم عن 431545 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عبدالعزٌز دمحم خالد انجى -  11

 موافمة(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد العمال وتورٌد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فٌما)  ومؤتمرات معارض

 التاسع الدور 95 شمه من ؼرفه السبكى ش 2:  بجهة ، 2121 لسنة 496 رلم امن

 ، مطعم عن 431551 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجى ابراهٌم دمحم مصطفى -  11

 1-2 رلم محل الثانٌه المنطمه سالم صالح العبور عمارات أ24 رلم العمار:  بجهة

 عن 431721 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الؽذائٌة المواد وبٌع لتورٌد اٌمان -  12

 مكتب االول بالدور على االمام شارع 25 رلم العمار:  بجهة ، ؼذائٌة مواد وبٌع تورٌد

 لوازم تورٌدات عن 431513 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد سعد نبٌل -  13

 12 شمه االول دور بورسعٌد ش 349 رلم عمار:  بجهة ، الجلود ومصنوعات
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 مركز عن 431517 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ماضى فتحى مصطفى -  14

 16 رلم محل الشروق االول العائلى االسكان الجولؾ مول:  بجهة ، دٌكور واعمال(  دهانات)  تلوٌن

 العاب تورٌد عن 431523 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل بشاره نبٌل كرٌم -  15

 الخرطوم شارع 16 رلم العمار:  بجهة ، اطفال

 عماري استثمار عن 431531 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ؼازي عبده دمحم احمد -  16

 السالم عبد ش 8:  بجهة ،( العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات و

 خارجه والً جعفر من الحرٌري

 - نت كافً عن 431585 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده شولً ثروت فٌلٌب -  17

 سالمه انور ش 16:  بجهة ، 2121 لسنه 592 رلم امنٌه موافمه -( الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد) الكترونً ودفع

 عن 431728 برلم 21211315 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على حمدان ابراهٌم اسالم -  18

 االمٌرٌه.  االمٌن دمحم 22:  بجهة ، وزجاج الموٌتال تورٌد مكتب

 فاكهه بٌع عن 431781 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرٌؾ حسن السٌد راضى -  19

 محل - ارضى دور - الواٌلى سكة ش 1 رلم عمار:  بجهة ،

 ؼٌار لطع بٌع عن 431615 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق خلٌل لٌبك رزق -  21

 1 رلم محل المللى حسن دمحم ش 44:  بجهة ، سٌارات

 عن 431722 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته مصطفى اللطٌؾ عبد دمحم -  21

 مساكن 8 شارع 67 رلم عمار:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 7 شمه الرابع الدور 3 مدخل - االمٌرٌه

 عن 431516 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن محمود احمد جمال عبدهللا -  22

 المالن دٌر -الجناٌن 15:  بجهة ، اللحوم انواع جمٌع وتورٌد جزارة

 مواد تجاره عن 431552 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد ابراهٌم جمال -  23

 االمٌرٌه منطاوى ش 41:  بجهة ، ؼذائٌه

 مطعم عن 431748 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ؼانم سالمه محمود -  24

 الجدٌده النزهه 4 رلم محل زكى احمد شارع 78:  بجهة ، سرٌعه مأكوالت

 المواد تجاره عن 431792 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الؽذائٌه المواد لتجاره سٌد -  25

 محل - اول نصر مدٌنه - العاص بن عمر ش:  بجهة ، الؽذائٌه

 تورٌدات عن 431796 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فٌلبس عزٌز نادي مٌنا -  26

 عبد ش 18:  بجهة ، طبٌه ومستلزمات( العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه

 رضوان علً ناصٌه سلوم العزٌز

 مطعم عن 431815 برلم 21211328 فى لٌد ، 1811110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد رمضان ابراهٌم -  27

 الرشٌد هارون ش 11:  بجهة ، شرلٌه واكالت مشوٌات

 سٌارات صٌانه عن 431816 برلم 21211325 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى سٌد دمحم احمد -  28

 م عزبه الورش مربع االمل 23:  بجهة ، اعطال وكشؾ
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 العامه المماوالت عن 431826 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السٌد دمحم حسام -  29

 بالدور شمه النحاس مصطفى ش 15:  بجهة ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات

 االول

 عن 431841 برلم 21211331 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود كًز عبدهللا نعمه -  31

 االرضً فوق االول الدور 14 محل الجمهورٌه شارع 65:  بجهة ، الكهربائٌه االدوات تورٌدات

 استشارات عن 431511 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على عبٌد على هانى -  31

 شمه الخامس الدور النصر ش ماٌو اول عمارات أ 7:  بجهة ، متخصصه كهربائٌه انظمه وتركٌب وتورٌد الكهرباء العمال هندسٌه

 511 رلم

 بٌع عن 431511 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه دمحم حسٌن جمعه دمحم مروه -  32

 5 المأمون حسن شارع المبعوثٌن عمارات باعمار محل:  بجهة ، وكالب لطط مأكوالت

 تجارة عن 431527 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالكافى احمد عبدهللا -  33

 31 الجبل ترعة من متفرع الرباط توفٌك شارع:  بجهة ، ومعادن حدٌد وتورٌد

 مكتب عن 431548 برلم 21211314 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد هللا حمد السٌد سامح -  34

 مبارن سوزان من الزهراء فاطمه ش 3 باالرضى شمه:  بجهة ، مماوالت

 تسوٌك عن 431569 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد عبدهللا شعبان -  35

 السفارات حً الكرام الصحابه شارع 18 بلون 3:  بجهة ، عماري

 تجارة عن 431773 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ تادرس رفعت مٌنا -  36

 المدٌمة االمٌرٌه مساكن 2 مدخل بلون11:  بجهة ، طبٌة مستلزمات

 تنمٌه عن 431774 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفً الدٌن بهاء ٌسرا -  37

 امنٌه موافمه - الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد( العماله وتورٌد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فٌما) بشرٌه موارد

 لٌاورا مصطفً ش 3:  بجهة ، 2121 لسنه 597 رلم

 ، صٌدلٌه عن 431514 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبره عزٌز فوزى مرٌم -  38

 المطرٌه لسم خلؾ حربى بنزٌنه بجوار الشركة بأرض التروللى شارع 32:  بجهة

 عن 431515 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الرؤوؾ عبد احمد الرؤوؾ عبد -  39

 شمه العمومى المطرٌة شارع 26:  بجهة ، طباعة أدوات ؼٌار لطع تورٌد

 بالي عن 431763 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد بهنس عزت دمحم -  41

 ش 149:  بجهة ، 2121 لسنه 446 رلم امنٌه موافمه - الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد( االنترنت خدمات عدا فٌما) ستٌشن

 التروللً

 ، مطعم عن 431559 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العال عبد على نفٌسه -  41

 3 رلم محل االستثمارى رابعه عمارات ش 2:  بجهة

 تورٌد عن 431613 برلم 21211311 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون جبر عطا عاطؾ -  42

 عصمت احمد من مسكن االلؾ صبرى شرٌؾ ش من ج 1 ممر 11:  بجهة ، االسنان تركٌبات مستلزمات

 لتمدٌم مطعم عن 431741 برلم 21211316 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى حامد فتحى حامد -  43
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 مالبس تجارة عن 431834 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ونٌس دمحم احمد محمود -  44

 الؽورٌه - هللا لدٌن المعز ش 36 رلم عمار:  بجهة ، جملة داخلٌة

 استثمار عن 431844 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السما دمحم لاسم رمزى مدحت -  45

 13 شمه الرابع الدور المبانى اسماعٌل من جوهر ٌسرى ش 4 عمار:  بجهة ، عامه ومماوالت عمارى

 لطع تجارة عن 431618 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شحاته امٌن حسٌن -  46

 االزهر - الخٌرى المؤٌد عبده دمحم الشٌخ ش 33:  بجهة ، سٌارات ؼٌار

 عن 431611 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس لرنى حسن الدٌن حسام -  47

 مدنى دمحم ش 21 رلم عمار:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  العمومٌه التورٌدات

 شمه االرضى بعد الرابع الدور االمٌرٌه الكابالت

 ، الومٌتال ورشة عن 431587 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى دمحم سعٌد احمد -  48

 باشا عبدهللا 12 : بجهة

 تجارة عن 431597 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دلٌش هالل البدرى الضبع -  49

 الهجانة عزبة - العزٌز بن عمر ش 1:  بجهة ، بالتجزئة الزٌوت وتشمل البماله

 عن 431759 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ الروءؾ عبد ناجى دمحم -  51

 المٌرؼنى ش 119:  بجهة ،( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) 1عمومٌه تورٌدات

 5بالشمه ؼرفه

 ، كافٌترٌا عن 431832 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى صابر دمحم احمد -  51

 مسكن االلؾ االنتاج 151:  بجهة

 تجارة عن 431811 برلم 21211325 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد روفائٌل سعد روفائٌل -  52

 الحافظ عبد على احمد ش 4 باعمار محل:  بجهة ، ألمشه

 تورٌدات عن 431814 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان احمد جمال احمد -  53

 ش من الشرٌؾ مجمع ش 3:  بجهة ،( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعابٌة مجاالت عدا فٌما) عمومٌة

 اسوان

 تورٌدات عن 431814 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان احمد جمال احمد -  54

 ش من الشرٌؾ مجمع ش 3:  بجهة ،( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعابٌة مجاالت عدا فٌما) عمومٌة

 اسوان

:  بجهة ، بماله عن 431759 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسنٌن جوده رنٌم -  55

 النحاس مصطفى - تعاونٌات 8 عماره 2 محل

 تعبئه عن 431513 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد ابراهٌم علً دمحم -  56

 الهجانه عزبه الدسولً ابراهٌم ش 2:  بجهة ، ؼذائٌه مواد وتوزٌع وتؽلٌؾ

 تورٌدات عن 431518 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد جابر احمد كرٌم -  57

 بمساكن فرٌد دمحم شارع 8:  بجهة ،( .  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت هعدا فٌما 1عامة

 االرضى بالدور شمه الشروق

 عن 431721 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد ابو العزٌز عبد عاصم محمود -  58

 محل الحرٌه ش من الجمهورٌه ش 14 رلم عمار:  بجهة ، السٌارات خدمه مراكز تجهٌز



 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

 بٌع عن 431757 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا مسعد مجدي هانً -  59

 والتجاره التموٌن لوزاره التابعه والموازٌن المصوؼات دفع مصلحه من الالزمه الموافمات علً الحصول بعد) ذهبٌه مصوؼات

 2 محل - االول سلٌم ش 41 عمار:  بجهة ،( الداخلٌه

 سوبر عن 431521 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل موسً الفتاح عبد ٌحًٌ -  61

 اسطفانوس تاضروس ش 87:  بجهة ، ماركت

 كوافٌر عن 431788 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الحافظ عبد على سٌد -  61

 الخطاب بن عمر ش 131:  بجهة ، جراحٌة عملٌات بدون رجالى تجمٌل ومركز

 عن 431615 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد محمود جمال هللا عبد -  62

 عزت اٌهاب ش 1 بلون 8 لطعة:  بجهة ، مماوالت

 تخلٌص عن 431822 برلم 21211325 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب السٌد هللا عبد ولٌد -  63

 4 رلم شمه الطٌران ش 15 رلم عمار:  بجهة ، وتصدٌر جمركى

 سوبر عن 431849 برلم 21211331 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمولً لناوي لناوي عصام -  64

 العمار مدخل شمال االرضً الدور 7 رلم محل االول سلٌم شارع من هندٌه امٌن شارع 9:  بجهة ، ماركت

 ، مؽسله عن 431827 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى دمحم الشاملى مهران -  65

 6 بلون 6 لطعه النحاس مصطفى من امٌن على شارع 46:  بجهة

 تجاره عن 431846 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السٌد طارق هدٌر -  66

 الجبل ترعه اباظه ش ب 14:  بجهة ، الؽذائٌه المواد

 تاجٌر عن 431785 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفمى احمد بدران احمد مجدى -  67

 الدٌن نور ش17:  بجهة ، حفار

 ، احذٌه تجاره عن 431519 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن على احمد على -  68

 محل- االرضى الدور والسودان مصر شارع من تمام ابو شارع 2:  بجهة

 مراٌات تجارة عن 431499 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان دمحم سٌد دمحم تامر -  69

 الجدٌدة مصر لسم أمام الروضة ش 8 عمار 2 رلم محل:  بجهة ، سوكرٌت وأكسسوارات

 عن 431579 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الؽنى عبد عبدهللا الزهراء -  71

 وتورٌد ؼذائٌة مكمالت تورٌد -( العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 ب1 رلم شمة االرضى الدور نصر مدٌنة زهراء الخامسة المرحلة 3117 عمار:  بجهة ، التجمٌل مستحضرات

 تعبئه عن 431723 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد حسن عبدالرحمن وائل -  71

 االرضً بالدور محل - العطار بكر ش 37 رلم العمار:  بجهة ، الؽذائٌه المواد وتورٌد وتؽلٌؾ

 تسوٌك عن 431769 برلم 21211321 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزٌز عبد ابراهٌم ناجى احمد -  72

 والسودان مصر ش 81:  بجهة ، عماري

 مماوالت عن 431825 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبساوى سعٌد دمحم دمحم سعٌد -  73

 العشرٌن البملً عبد ش 5:  بجهة ، البناء مواد وتجاره

 مطعم عن 431836 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان الدٌن عز دمحم طارق -  74

 خارجه باشا عزت ش 4:  بجهة ، وجبات تمدٌم



 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

 عامة مماوالت عن 431797 برلم 21211324 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عوض دمحم فهد -  75

 -( العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما)  عامة وتورٌدات عمارى وتسوٌك وتشطٌبات

 االسكان الشروق مدٌنة 8 مجاوره 1153 ق:  بجهة ،( .  19والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)  واستٌراد وتصدٌر

 االرضى بالدور 1 رلم شمة العائلى

 ، نجاره ورشة عن 431611 برلم 21211311 فى لٌد ، 751110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى دمحم السٌد دمحم -  76

 الٌابانٌه الشركة شارع 9 رلم العمار:  بجهة

 ، رجالً كوافٌر عن 431747 برلم 21211317 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للرجال وحٌد كوافٌر -  77

 65 الثامن الحً دوٌدار الدٌن جمال:  بجهة

 جمركً تخلٌص عن 431547 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر دمحم مختار خالد -  78

 العبور عمارات 6:  بجهة ، وشحن

 دعاٌه عن 431732 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس تناؼو وجدى اندرو -  79

 التراخٌص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  واعالن

 1 شمه.  زكرٌا سٌد الشهٌد شارع 19:  بجهة ، 2121 لسنه 469 رلم امنٌه موافمه(  الالزمه

 مماوالت عن 431821 برلم 21211329 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زنون حسنٌن حسن حسنٌن -  81

 شارع 35:  بجهة ،( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌمكا)  عمومٌه وتورٌدات

 االرضى الدور الهجانة عزبة الورشه

 اداره عن 431814 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا شرٌؾ الدٌن عالء شرٌؾ -  81

 الدور A4 شمه 38:  بجهة ، الرٌاضٌه االجهزه جمٌع وتورٌد مفتوحه ومالعب رٌاضٌه العاب صاالت وانشاء وتأجٌر وتجهٌز

 المأمون حسن ش عالراب

 عن 431851 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وفا مامون دمحم الدٌن محى دمحم -  82

:  بجهة ،(  العماله وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  العمومٌه والتورٌدات والتشطٌبات دٌكورات

 العماد عباس ش 47

 عمومٌه مماوالت عن 431734 برلم 21211315 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم ممدوح دمحم -  83

 ش من هللا عبد احمد دمحم ش 2:  بجهة ،(  العماله وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) وتورٌدات

 االمٌرٌه بكر مصٌلحى

 عن 431516 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناصر عبد دمحم صالح طاهر -  84

 االول بالدور شمه البحار ش من دمحم دروٌش حارة 4:  بجهة ، والكالدنج تشطٌبات

 عن 431729 برلم 21211315 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد حامد حسن أبتسام -  85

 شارع 52:  بجهة ،( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) واحبار عامة تورٌدات

 6 رلم مكتب 1 رلم ؼرفة الثالث الدور - الطٌران

 مالبس مؽسله عن 431742 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفً السٌد علً السٌد -  86

 السمن شادر - احمد سٌد ٌوسؾ ح 5:  بجهة ،

 كوافٌر عن 431555 برلم 21211317 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج عثمان صابر سامٌه -  87

 رٌاض عبدالمنعم شارع من باهلل المعز ش 2:  بجهة ، حرٌمى

 كوافٌر عن 431555 برلم 21211317 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج عثمان صابر سامٌه -  88

 رٌاض عبدالمنعم شارع من باهلل المعز ش 2:  بجهة ، حرٌمى



 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

  تجارة عن 431524 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا حبٌب عادل رامى -  89

 شمه االول الدور الهجانة عزبة مبارن حسنى شارع 1 رلم عمار:  بجهة ، سجاٌر وبٌع ؼذائٌة مواد

 تسوٌك مكتب عن 431521 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن احمد حسٌن رجاء -  91

 نصر م 8 علً حسن حلمً ش 47:  بجهة ، عماري

 رحالت مكتب عن 431539 برلم 21211313 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زارع تمام محمود كارم -  91

 العاشر الحى - المٌثاق ش والتعمٌر االسكان بنن عمارات 531:  بجهة ، العربٌة مصر جمهورٌة داخل

 تورٌدات عن 431561 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس لبٌب سعد ناهد -  92

 ابراج ج برج 5 ل النصر تمسٌم ب82 رلم عمار:  بجهة ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه

 شمه بالزا اعمار

 التدرٌب عن 431564 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جهاد حسٌن احمد حسٌن -  93

 الصحؾ اصدار عدا فٌما)  العمومٌه والتورٌدات المهنٌه والصحه والسالمه البٌئه واداره الجوده اداره نظم فى واالستشارات

 موافمه)  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد العماله وتورٌد والحراسه واالمن واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت

 نصر مدٌنه زهراء 2215:  بجهة ،( 2121 لسنه 567 رلم امنٌه

 عن 431616 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصٌلحى مصطفى مصٌلحى سامح -  94

 الحصول وبعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  فوتوؼرافى وتصوٌر اعالنات تصمٌم

 الدور 2 رلم شمه من حجرة الشركة ارض جاد خلٌل ش 4:  بجهة ، 2121 لسنة 689 رلم امن موافمة(  الالزمه التراخٌص على

 الثانى

 سوبر عن 431586 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الاله عبد دمحم محمود احمد -  95

 االرضى بالدور 4 محل - المروه عمارات 14:  بجهة ، ماركت

 تورٌد عن 431755 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملن عبد مورٌس ماجد كٌرلس -  96

 سعودى حسن شارع 8:  بجهة ، السٌارات ؼٌار لطع

 المماوالت عن 431811 لمبر 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور دمحم جمال دمحم -  97

 عزبه الفمى ابراهٌم 11:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  العمومٌه والتورٌدات

 المبٌض

 بماله عن 431813 برلم 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وادي دمحم دمحم التواب عبد ماهر -  98

 االمٌرٌه - نصر الرحمن عبد امتداد ش 38:  بجهة ،

 تورٌدات عن 431512 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوى عبدالمادر فهمى دمحم -  99

 العاشر الحى عرفه دمحم ش الفردوس برج 22:  بجهة ، واجزاؤها المٌاه وحدات

 المماوالت عن 431541 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا لطؾ لبٌب سعد لبٌب -  111

 شمه الثالث الدور - الهجانة عزبة-الجناٌنى حسن ش من الظاهر ش 4 رلم عمار:  بجهة ، العمومٌة

 عن 431557 برلم 21211317 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان النبى عبد الكرٌم عبد رضا -  111

 نصر مدٌنة زهراء ب رلم محل العٌادة شارع 1188:  بجهة ، ترزى

 تورٌدات عن 431725 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم جابر سعٌد احمد -  112

 وخدمات للؽٌر طلبات توصٌل ومكتب -( العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) عمومٌه

 رائؾ أحمد 2:  بجهة ،( . شحن) تسوٌمٌه

 



 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

 تسوٌك عن 431619 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حنفى محمود اٌناس -  113

 الالله باشا على شارع 45:  بجهة ، عمارى

 تجاره عن 431562 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم الؽنى عبد سمٌر احمد -  114

 6ق 4ب حسنٌن من الجمل حسن دمحم شارع 9 بالعمار باالرضى 3 محل:  بجهة ، حرٌمى واحذٌه شنط

 تجارة عن 431537 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن احمد دمحم -  115

 12 رلم محل االرضى الدور الشروق حى مول جراند 12 رلم عمار:  بجهة ، والطوب واالسمنت الرمل عدا فٌما بناء مستلزمات

 بٌع عن 431752 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عازر رمسٌس حنا تادرس -  116

 49 عمار والسودان مصر ش 8:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تجارة عن 431592 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوحنا عدلى عماد اندرو -  117

 محل مصطفى المنعم عبد ش 1 رلم العمار:  بجهة ، جافة وبمالة تدخٌن مستلزمات

 مطعم عن 431761 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي انور ابراهٌم مجدي -  118

 حالٌا ٌولٌو 26 ش أ 15 سابما حرب طلعت ش 45:  بجهة ، وكافٌترٌا

 عن 431768 برلم 21211321 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه منصور عٌد دمحم الكرٌم عبد -  119

 العزب ش 89:  بجهة ،( العربٌه مصر جمهورٌه داخل) رحالت مكتب

 مكتب عن 431536 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عواد اسماعٌل سمٌر -  111

 عاطؾ عزبة - البترول شارع 1:  بجهة ، طبٌه مستلزمات تورٌد

 عن 431783 برلم 21211323 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ثابت صبحى دمحم ثابت بسنت -  111

 11 ق السفارات حى 14:  بجهة ، العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 تورٌدات عن 431614 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب علً احمد سمٌر دمحم -  112

 التجارٌه والتوكٌالت وتؽلٌؾ وتعبئه( العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه

 عصمت احمد ش من الصدٌك بكر ابو ش 41:  بجهة ، وتصدٌر

 مماوالت عن 431619 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه موسى عطٌه طلعت -  113

 الهجانة العاص بن عمرو ش 57 بالعمار 3 بالدور شمة:  بجهة ، كهربائٌة أدوات وتجارة وتورٌد عمومٌه

 مماوالت عن 431619 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه موسى عطٌه طلعت -  114

 الهجانة العاص بن عمرو ش 57 بالعمار 3 بالدور شمة:  بجهة ، كهربائٌة أدوات وتجارة وتورٌد عمومٌه

 431843 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد العظٌم عبد عصام دمحم رامى -  115

 من 62:  بجهة ،( العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات و تصدٌر عن

 شمه - الشروق فالً جرٌن كمبوند فٌال

 عن 431544 برلم 21211314 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادرٌس عبدالعاطى عبدالستار احمد -  116

 الهجانه عزبة عائشه السٌدة بالعمار شمه 19:  بجهة ، وتشطٌبات للدٌكور مماوالت مكتب

 تورٌد عن 431613 برلم 21211311 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن هللا عبد محمود رجب -  117

 E4 شمه االخضر الجبل بانوراما مشروع 5 رلم عمار:  بجهة ، بالجمله محمول اكسسوارات

 بجهة ، جزارة عن 431571 برلم 21211318 فى لٌد ، 711110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن دمحم سعٌد كرٌم -  118

 كابول شارع 12: 



 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

 تؽلٌؾ عن 431746 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد دمحم نزٌه عمر -  119

:  بجهة ،( العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) وتورٌدات الؽذائٌه مواد وتوزٌع وتعبئه

 شمه- االلفً ملخص ش - االولً المنطمه - سبع بئر ش 6 عمار

 مماوالت عن 431765 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب على دمحم عبده كرٌم -  121

 2 الدور 4 شمه الشرطه تمسٌم شطا سمٌر 12:  بجهة ، هندسٌه واعمال عمارى واستثمار عامه

 اعمال عن 431558 برلم 21211317 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمٌس توفٌك كامل عدلى -  121

 الشركة ارض النجار بطفى ش 9:  بجهة ، والموارض الحشرات ومكافحة الشرب مٌاه خزانات وتطهٌر ؼسٌل شامل تنظٌؾ

 خدمات عن 431611 برلم 21211311 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر السعٌد السٌد منى -  122

 وفٌما العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت  عدا فٌما)  والتصدٌر واالستٌراد النشاط لذات وتورٌدات بترولٌه

 الجدٌده النزهه -خلؾ طارق ارعش من مطر مصطفى شارع 7:  بجهة ،(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا

 تورٌد عن 431787 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد عمر عالء -  123

 1 رلم شمه.  الشمه من ؼرفه شٌراتون 1157 مربع راضى المنعم عبد شارع 11 عمار:  بجهة ، تكٌٌفات وصٌانه وتركٌب

 ، آلى نصؾ بلدى مخبز عن 431812 برلم 21211324 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمر مخبز -  124

 باؼوص ٌعموب ش من حمودة ح 11:  بجهة

 الزٌوت تجاره عن 431813 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم عبدهللا علً -  125

 الفرز محطه ش 14:  بجهة ، البترولٌه

 هداٌا بٌع عن 431818 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ؼالً دانٌال ؼالً مرٌم -  126

 7 رلم محل - بالمٌزانٌن كلٌوباترا شارع 43 رلم العمار:  بجهة ، وخردوات

 مخبز عن 431835 برلم 21211331 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلح المنعم عبد محروس عزت -  127

 مهمشه صدٌك دمحم ش 45:  بجهة ، بلدى

 آالت تجارة عن 431531 برلم 21211313 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد مسعد ٌوسؾ سامى -  128

 3 رلم محل المللى جعفر 32:  بجهة ، المٌاه شبكات ومستلزمات زراعٌه

 إدارة عن 431538 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سلٌم الداٌم عبد فتحى -  129

 شمه االرضى االدور إدارى ممر الهجانة الولٌد بن خالد ش من متفرع الحداد حمدى حارة 6 رلم عمار:  بجهة ، جراجات

 ورشة عن 431525 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد احمد عبدالنبى جمال -  131

 1 رلم محل االرضى الدور المللى الشرٌفه ش 2 رلم عمار:  بجهة ، لحام

 بٌع عن 431618 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه بكر هللا عوض امل -  131

 محل عرابى احمد شارع من بخٌت شارع 3:  بجهة ، مفروشات

 واعالن دعاٌه عن 431546 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه دمحم الوٌفى مسعد -  132

 امنٌه موافمه(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما) 

 الزهراء شارع من مصطفى امٌن شارع 4:  جهةب ، 2121 لسنه 573 رلم

 مركز عن 431741 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاي فؤاد كرمً روزالٌن -  133

 وتورٌد والحراسه واالمن واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما) وتصوٌر لؽات وتعلٌم تدرٌب

 تٌسٌر احمد شارع 6 بالعمار مكتب:  بجهة ، 2121 لسنه 498 رلم امنٌه موافمه - الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد( العماله



 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

 تسوٌك عن 431581 برلم 21211318 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسً دمحم الدٌن محً دمحم -  134

 ؼرفه ش ناصٌه الالله باشا علً ش 11:  بجهة ، عماري

 تجاره عن 431567 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجٌد عبد عبدهللا  محمود دمحم -  135

 1 رلم محل االرضً بالدور - العظامٌه درب 6 رلم عمار:  بجهة ، والخالطات المكانس ؼٌار لطع

 فول مطعم عن 431574 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌزار السٌد دمحم ابراهٌم -  136

 الحرٌه شارع المعاهده مساكن 6:  بجهة ، وطعمٌه

 مماوالت عن 888888 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمماوالت الباز اشرؾ -  137

 استثمارى ابراج 3 عماره:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات

 تٌولٌب جنوب التجارى بالمحل

 تسوٌك عن 431829 برلم 21211329 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى حسنى الدٌن بدر نسمه -  138

 الدوله معز - 51 عمار 5 ب 13 ق االول الدور - 2 شمة:  بجهة ، عمارى

 تورٌد عن 431819 برلم 21211325 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد رمضان دمحم محمود -  139

 فمط االلى والحاسب اللؽات مجال فى وإدارتها والتدرٌبٌة التعلٌمٌة الدورات والامة الكتب وتوزٌع وترجمة ونشر طباعة مستلزمات

 على الحصول بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحؾ وإصدار والحراسة واالمن العمالة تورٌد عدا افٌم 1

 االول سلٌم شارع 81:  بجهة ، 2121لسنة 712 رلم امنٌة موافمة الالزمة التراخٌص

 تجاره عن 431511 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن علً احمد عبدهللا -  141

 محل - االرضً الدور - شكور باشا نجٌب شارع 5 رلم العمار:  بجهة ، احذٌه

 فٌما حفالت تنظٌم عن 431731 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر محمود دمحم -  141

 المٌاه وابور ش 13:  بجهة ، 2121 لسنة 721 رلم امن موافمة) الالزمه التراخٌص على الحصول بعد االنترنت عدا

 عن 431751 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى الظاهر عبد السٌد دمحم -  142

 بعد -اللوجستٌه والخدمات جمركى وتخلٌص( العربٌة مصر جمهورٌة داخل) البضائع ونمل والبرى والبحرى الدولى الشحن

 للتعمٌر مصر عمارات 53 رلم عمار:  بجهة ،.  والدولى والداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول

 11 رلم شمة من ؼرفة السادس الدور شٌراتون مساكن االولى النطمه

 من حلوي بٌع عن 431751 برلم 21211317 فى لٌد ، 181110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دخلله مسلم راشد سٌد -  143

 بالهاٌكستب المستمبل م ٌو لطاع ز 9 محل:  بجهة ، عجٌن

)  تورٌدات عن 431511 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى خٌرى هانى مٌراى -  144

 شمه الزٌتون حلمٌه حشٌش ابو ش 4 رلم عمار:  بجهة ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت فٌماعدا

 تورٌد عن 431578 برلم 21211318 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد دمحم زٌد ابو ٌاسر -  145

 المختار عمر من بخٌت حسن ش 14:  بجهة ، طبٌه مستلزمات

 مطعم عن 431764 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واكد دمحم سلٌمان دمحم عاطؾ -  146

 محل االرضى الدور التوفٌمٌه الترعه ش 42 رلم عمار:  بجهة ، جاهزة وجبات وتمدٌم

 عن 431614 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر عبدالسالم ٌحى محمود -  147

 امٌن لاسم ش 18:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات مماوالت

 تجهٌز عن 431828 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزاز سعد حسٌن منٌر -  148

 سراج نجاتى ش 85 بلون 6 رلم محل:  بجهة ، بحرٌه ماكوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 431795 برلم 21211324 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه عفٌفى ورده ابو دمحم محمود -  149

 المظلوم شارع 14 عمارة 3 محل:  بجهة ، سٌارات اكسسوار

 عن 431852 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمود المنعم عبد اٌمن -  151

 المالن عبد ش 19:  بجهة ،( العماله تورٌد ودو ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) وتورٌدات مماوالت

 المالن دٌر

 خدمات عن 431749 برلم 21211317 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس امٌن نشأت افراٌم -  151

 عبٌد مكرم 3 بالعمار A ؼرفه:  بجهة ، فمط وتلٌفون فاكس مجال فً االعمال لرجال

 ، صٌدلٌة عن 431515 برلم 21211311 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جدامى شعبان/ د صٌدلٌة -  152

 السابع الحى 79بلون 31 ق حدٌد أبو فرٌد دمحم ش 14:  بجهة

 ، زجاج بٌع عن 431551 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ بحٌري سٌد خالد -  153

 محل - الشرابٌه حاره 16 رلم عمار:  بجهة

 بٌع عن 431776 برلم 21211322 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه ٌوالٌم ماهر بطرس -  154

 ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات ومستلزماتها التصوٌر ماكٌنات وصٌانه

 دٌاب فتحً ش 11 بالعمار شمه:  بجهة ،( العماله تورٌد

 431518 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان السٌد عامر الحكٌم عبد محمود -  155

 4 رلم محل المٌرؼنى السٌد ش11:  بجهة ، حرٌمى اكسسوارات عبٌ عن

 دراى عن 431568 برلم 21211318 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب ابراهٌم ناجح ابراهٌم -  156

 ب رلم مسطح زهراء العٌاده شارع 1188:  بجهة ، كلٌن

 مماوالت عن 431588 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمماوالت الباز اشرؾ -  157

 استثمارى ابراج 3 عماره:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات

 تٌولٌب جنوب التجارى بالمحل

 ، صٌدلٌه عن 431818 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده رمضان منٌر ؼاده -  158

 عفٌفى الدٌن جمال شارع 38:  بجهة

 المتعلمة االنشطه عن 431817 برلم 21211325 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على دمحم على -  159

 تكنولوجٌا استشارات تمدٌم بخالؾ الموباٌل تطبٌمات وكذا العامة والبرمجة الخاصة البرامج تصمٌم من واالنترنت الكمبٌوتر بخدمات

 العمالة وتورٌد والحراسة االمن عدا فٌما)  والشركات للمنازل والتحكم المرالبة أنظمة وتمدٌد وتركٌب تنفٌذ من المعلومات

 الساٌح دمحم حارة 21:  بجهة ،.  2121 لسنة671 رلم امنٌة موافمة.  الالزمة التراخٌص على الحصول بعد الالسلكٌة والكامٌرات

 تورٌدات عن 431817 برلم 21211328 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود فتحى عنتر فتحى -  161

 2 شمة االرضى فوق االول الدور خانه المسافر ش من جابر زلاق 2:  بجهة ، وسٌور وكتاٌن جنازٌر

 تورٌدات عن 431819 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد جابر احمد عمرو -  161

 فرٌد دمحم شارع 2:  بجهة ، مكتبى اثاث -( العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) عامة

 اول نصر مدٌنة

 بٌع عن 431534 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جودلى سٌد احمد محمود -  162

 1 المطرٌة ؼرب شارع الطوٌله عرب الماسم ابو حارة:  بجهة ، أسمان

 بجهة ، صٌدلٌه عن 431514 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم دمحم سٌد ٌوسؾ -  163

 المبه محطة ش ناصٌة سالمة ح 1: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تسوٌك عن 431542 برلم 21211314 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه دمحم ناصر ابراهٌم -  164

 العاشر الحى نصر. م زهراء 1153 بالعمار 43 شمه:  بجهة ، ومماوالت عمارى

 تجارة عن 431612 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج عامر احمد حسن حسام -  165

 بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات(  العسكرى الزى دون)  مالبس

 االرضى بالدور شفٌك دمحم ش 6 رلم محل أ 19: 

 تورٌدات عن 431736 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده دمحم السٌد حسٌن رشا -  166

 برج 4/3 المفتى انور شارع:  بجهة ،(. العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه

 37 رلم بشمه حجرة العماد عباس - بالزا كوٌن

 فنً انتاج عن 431739 برلم 21211316 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسٌن ابراهٌم صالح -  167

 التراخٌص علً الحصول بعد( واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما) وتوزٌع وسٌنمائً

 وهبً حاره 3:  بجهة ، 2121 لسنه 579 رلم امنٌه موافمه - الالزمه

 تورٌدات عن 431754 برلم 21211317 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومٌه للتورٌدات سامى -  168

 االول سلٌم شارع مكرر 168 رلم عمار:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه

 53 رلم شمه 14 رلم دور.  النعام. انطاكى شارع ناصٌه

 بٌع عن 431535 برلم 21211313 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ دمحم رمزى ممدوح -  169

 والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) والمفروشات المراتب مجال فً العمومٌه والتورٌدات والمفروشات المراتب وتوزٌع

 النصر طرٌك 73:  بجهة ، التجارٌه ٌالتوالتوك( العماله تورٌد ودون ومستلزماته

 استشارات عن 431583 برلم 21211318 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ؼانم حافظ ممبل اٌناس -  171

 بعد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فٌما( )العمال رواد) بشرٌه موارد وتنمٌه االداري المجال فً والتدرٌب وادارٌه هندسٌه

 C - المطار شٌراتون العربً الملتمً حً 38 ق:  بجهة ، 2121 لسنه 521 رلم امنٌه موافمه -( الالزمه التراخٌص علً الحصول

 االرضً فوق الثانً بالطابك شمه - 211 رلم بالمبنً 15

 أجهزه تورٌد عن 431761 برلم 21211318 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد دمحم اسالم -  171

 شمه - الشركه ارض صالح عباس ش 1 رلم العمار:  بجهة ، الكهربائٌه واالعمال االنذار

 استٌشن بالى عن 431589 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانى دمحم موسى دمحم -  172

 على دمحم شارع 14:  بجهة ، 2121 لسنه 513 رلم امنٌه موافمه - الالزمه التراخٌص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما)

 الوسٌمى

 وتشؽٌل إدارة عن 431762 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز السٌد السٌد خالد -  173

 ،( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات والكافٌهات المطاعم

 شمه - روكسى المٌرالند عثمان عمارات السعادة ش 6 عمار:  بجهة

 أدوات بٌع عن 431617 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد الشحات دمحم دمحم -  174

 العاشر الحى المدٌم السوق صٌدناوى 1 بلون 11 محل:  بجهة ، كهربائٌة

 431612 برلم 21211311 فى لٌد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد الرؤوؾ عبد احمد سٌد طارق -  175

 محل. زكى احمد دكتور شارع 53 رلم عمار:  بجهة ، محمول اكسسوارات بٌع عن

 تدرٌب عن 431616 برلم 21211314 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم علً نبٌه فتحً نهً -  176

 موافمه - الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد واالنترنت والحراسه االمن عدا فٌما( رٌاضٌه العاب صاله) زومبا وكورسات بدنً

 7 شمه الثانً الدر باشا سنان ش 15:  بجهة ، 2121 لسنه 51 رلم امنٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 431745 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد على ٌوسؾ عوض ولٌد -  177

 العاشر الحى لرٌش صمر 79 بلون 6عمار باالرضى شمه:  بجهة ، وتشطٌبات زجاج ورشة

 مٌنً عن 431573 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الفتاح عبد حمدي اسالم -  178

 الحرٌه ش( سابما 33) حالٌا 47 بالعمار محل:  بجهة ، ماركت

 تعبئه عن 431766 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطاط دمحم سعد دمحم فاتن -  179

 الثامن الحً ٌهالتوفٌم مدٌنه 11 م 18 بلون 4 عماره 2 محل:  بجهة ، الؽذائٌه المواد وتؽلٌؾ

 تأجٌر عن 431566 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الفتاح عبد محمود احمد -  181

 الممرٌفى دمحم شارع 6م 127 بلون 16 ق 127/ 16 عمار 1 مكتب:  بجهة ، لاعات

 و تورٌد عن 431791 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربٌع دمحم احمد بدر خالد -  181

 6 شمه 4 ؼرفه - ثالث دور - الطٌران ش 52 رلم عمار:  بجهة ، ؼذائٌه مواد توزٌع

 تورٌدات عن 431841 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد حسن دمحم اشرؾ -  182

 الثوره ش من نوح جمال ش 1:  بجهة ،( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) عمومٌه

 السابع الدور شمه فى ؼرفه

 431786 برلم 21211323 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على الناصر عبد جمال عمرو -  183

 الدوٌدار ش من الجزائرى ش ج 2:  بجهة ، صٌدلٌه عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وٌر والسوفت البرمجٌات اعمال  ،  شركة   وشركاه الحلٌم عبد الرحمن عبد عمر -  1

 البرمجٌات اعمال عن ، 431563 برلم 21211318 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس  2121 لسنه 673 رلم موافمه

 العماد عباس ش من لطفى عمر ش 5:  بجهة ، 2121 لسنه 673 رلم موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وٌر والسوفت

 مجاالت وند)  العمومٌة التورٌدات و والمماوالت عمارى وتسوٌك االستثمار  ،  شركة   وشرٌكه حسن ابراهٌم دمحم شركة -  2

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(   العماله تورٌد ودون ومستلزماته الكمبٌوتر و واالعالن الدعاٌة

 الكمبٌوتر و واالعالن الدعاٌة مجاالت دون)  العمومٌة التورٌدات و والمماوالت عمارى وتسوٌك االستثمار عن ، 431753

 شٌراتون - الثانى الدور - جاردنز هلٌوبولٌس 36:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته

   مالها ،رأس  الحكومٌة للجهات العامه والمماوالت البترولٌة المواد نمل  ،  شركة   وشرٌكه حسٌن الدٌن عماد -  3

:  بجهة ، الحكومٌة للجهات العامه والمماوالت البترولٌة المواد نمل عن ، 431571 برلم 21211318 فى ،لٌدت 2511110111

 العاشر الحى - نصر مدٌنة زهراء ع 2159

 الى الحضانة من تعلٌمٌة مدارس مجمع الدارة مكتب  ،  شركة   عثمان ال مدارس مجمع - وشرٌكتة حمٌدة دمحم عثمان دمحم -  4

 ،رأس  االزمة التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن االنترنت عدا فٌما)  وبنات بنٌن الثانوٌة المرحلة

 المرحلة الى الحضانة من تعلٌمٌة مدارس مجمع الدارة مكتب عن ، 431781 برلم 21211322 فى ،لٌدت 21110111   مالها

 6 عمارة:  بجهة ، االزمة التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن االنترنت عدا فٌما)  وبنات بنٌن الثانوٌة

 المؤمنٌن سبٌل شارع من السفارات حى



 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

 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  معمارٌه تشطٌبات  ،  شركة   وشرٌكها دمحم صالح نرمٌن -  5

 صالح بطرٌك االولً المرحلً العبور حدائك بمشروع( سابما 5 رلم) 13 رلم عماره:  بجهة ، معمارٌه تشطٌبات عن ، 431533

 الجدٌده مصر لسم - الثالث الدور 4 رلم الوحده - سالم

  الصناعى االمن ومهمات ومستلزمات انواعها بكافة الطبٌة المستلزمات وتورٌد وتوزٌع تجارة  ،  شركة   وشرٌكه بدر اٌهاب -  6

 انواعها بكافة الطبٌة المستلزمات وتورٌد وتوزٌع تجارة عن ، 431744 برلم 21211316 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس

 ذكى احمد شارع العبور خلؾ استثمارى 3 رلم العمار:  بجهة ، الصناعى االمن ومهمات ومستلزمات

 مجاالت دون)  العمومٌة التورٌدات و والمطاعى بالجملة الؽذائٌة المواد تجارة  ،  شركة   وشركاه دمحم الفتاح عبد عاطؾ دمحم -  7

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس(   العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة

 والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت دون)  العمومٌة التورٌدات و والمطاعى بالجملة الؽذائٌة المواد تجارة عن ، 431598

 االولاؾ تمسٌم - التموى شارع أ 67 رلم العمار مدخل الشم 2 رلم محل:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته

 برلم 21211331 فى ،لٌدت 151111110111   مالها ،رأس   عمومٌه مماوالت  ،  شركة   وشركاه النبً عبد عوض عطا -  8

 12 شمه 8 بالدور مكتب النصر نادي مدخل امام التجارٌٌن برج الحجاز ش أ 34:  بجهة ، عمومٌه مماوالت عن ، 431831

   مالها ،رأس  السٌاحى والنمل والخارجٌه الداخلٌه السٌاحة باعمال المٌام  ،  شركة   وشركاه احمد دمحم نصر اسامه -  9

:  بجهة ، السٌاحى والنمل والخارجٌه الداخلٌه السٌاحة باعمال المٌام عن ، 431823 برلم 21211329 فى ،لٌدت 21111110111

 الحجاز شارع 29 رلم بالعمار السادس بالدور 66 شمه

 21211319 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  العمارى التسوٌك اعمال  ،  شركة   وشركاه المحسن عبد محمود احمد -  11

 صادق حسن شارع 3 رلم بالعمار السادس بالدور 619 رلم شمة:  بجهة ، العمارى التسوٌك اعمال عن ، 431595 برلم

 الكهربائٌه االدوات وتورٌد الكهربائٌه والتورٌدات الكهربائٌه المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه العوضى العظٌم بدع احمد شركه -  11

 الكهربائٌه المماوالت عن ، 431519 برلم 21211312 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   ولطاعى جمله مستلزمات وكافه

 شمه المالن دٌر اسحاق مرلص ش 17:  بجهة ، ولطاعى جمله مستلزمات وكافه الكهربائٌه االدوات وتورٌد الكهربائٌه والتورٌدات

 الثالث بالدور

 وتجهٌز الوجبات واعداد والكافٌهات المطاعم وتجهٌز اداره  ،  شركة   وشركائها ٌوسؾ الجواد عبد فتحى ابتسام شركه -  12

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  العربٌه مصر جمهورٌه داخل وذلن الؽٌر وحساب الشركه لحساب بها الخاصه المطابخ

 الشركه لحساب بها الخاصه المطابخ وتجهٌز الوجبات واعداد والكافٌهات المطاعم وتجهٌز اداره عن ، 431839 برلم 21211331

 7 رلم محل - السابع الحً - الدٌناري طه شارع 8 رلم سوق:  بجهة ، العربٌه مصر جمهورٌه داخل وذلن الؽٌر وحساب

 الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات الهندسٌه واالستشارات العامه المماوالت  ،  شركة   وشركاه شفٌك اٌهاب -  13

 عن ، 431576 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن

 ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات الهندسٌه واالستشارات العامه المماوالت

 شٌراتون - 1142 مربع عامر فاروق شارع 4 رلم بالعمار 1 شمه:  بجهة ،( العماله تورٌد

 والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات تجارٌه توكٌالت  ،  شركة   وشركاه لطفى احمد دمحم احمد -  14

 تجارٌه توكٌالت عن ، 431726 برلم 21211314 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس(   العماله تورٌد ودون ومستلزماته

 عرابى ش 23:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات

 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   والنظارات الحرٌمى االكسسوار تورٌد  ،  شركة   وشرٌكتها حلمى انٌس نبٌل راندا -  15

 مراد ٌوسؾ ش 8 بالعمار االرضى بالدور شمه:  بجهة ، والنظارات الحرٌمى االكسسوار تورٌد عن ، 431543 برلم 21211314

 الحجاز مٌدان

 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  ماركت سوبر  ،  شركة   وشرٌكها نافع سعٌد احمد فاطمه -  16

 امٌن على شارع 26:  بجهة ، ماركت سوبر عن ، 431541



 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

 الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات مماوالت واعمال هندسى مكتب  ،  شركة   وشرٌكه فهمى سعد مدحت شادى -  17

 مكتب عن ، 431847 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(    العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن

 أ 4:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات مماوالت واعمال هندسى

 الكوربه بؽداد شارع من متفرع الصباغ شارع

   مالها ،رأس  ولوازمها البترولٌه والمهمات المركزٌه والتكٌٌفات الحرٌك مستلزمات تورٌد  ،  شركة   وشركاه احمد دمحم -  18

 البترولٌه والمهمات المركزٌه والتكٌٌفات الحرٌك مستلزمات تورٌد عن ، 431782 برلم 21211323 فى ،لٌدت 751110111

 نصر مدٌنة زهراء شارع 116:  بجهة ، ولوازمها

 تصدٌر عن ، 431737 برلم 21211315 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   تصدٌر  ،  شركة   وشرٌكه لٌثى اسامه -  19

 المبه كوبرى.  شكرى محمود الفرٌك شارع 12:  بجهة ،

 برلم 21211319 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  المنازل مستلزمات  ،  شركة   وشركاها النجار دمحم عالٌه -  21

 الجدٌدة مصر - الحجاز ش91:  بجهة ، المنازل مستلزمات عن ، 431593

 واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه الحافظ عبد دمحم حسنى حسام -  21

 المماوالت عن ، 431821 برلم 21211328 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   العماله وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر

 جسر 2 رلم العمار:  بجهة ،(  العماله وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات

 السوٌس

 المعاهد وتحسٌن وانشاء والتعلٌمٌة المؤسسات وتحسٌن انشاء  ،  شركة   عبدهللا شفٌك حسن وشرٌكة عبدهللا شفٌك دمحم شركة -  22

 والمعامالت والطب العلوم فى والدولٌة المحلٌة واالستشارات العلمى المنتج الى وتفعٌلها االبحاث واجراء المتخصصة والمستشفٌات

 ولطع والطبٌة والتعلٌمٌة والمعملٌة بحثٌةوال الكٌمٌائٌة والمواد واالالت واالجهزة المعدات وتورٌد توكٌالت من المحلٌة التجارٌة

 المؤسسات وتحسٌن انشاء عن ، 431789 برلم 21211324 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  لصٌانتها االزمة الؽٌار

 المحلٌة واالستشارات العلمى المنتج الى وتفعٌلها االبحاث واجراء المتخصصة والمستشفٌات المعاهد وتحسٌن وانشاء والتعلٌمٌة

 والبحثٌة الكٌمٌائٌة والمواد واالالت واالجهزة المعدات وتورٌد توكٌالت من المحلٌة التجارٌة والمعامالت والطب العلوم فى والدولٌة

 نصر مدٌنة 3 نصر سنترال خلؾ 1132 مبنى 41:  بجهة ، لصٌانتها االزمة الؽٌار ولطع والطبٌة والتعلٌمٌة والمعملٌة

 وتشؽٌل وصٌانة وادارة العامه والمماوالت العمارى والتسوٌك والتطوٌر العمارى االستثمار  ،  شركة   وشركائها اٌمن فاطمه -  23

 برلم 21211312 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  وبٌعها وتمسٌمها االراضى وشراء السٌاحٌه والمنشات المرى

 والمنشات المرى وتشؽٌل وصٌانة وادارة العامه والمماوالت عمارىال والتسوٌك والتطوٌر العمارى االستثمار عن ، 1111111

 سالم صالح الخامس الدور العبور عمارات ب 21:  بجهة ، وبٌعها وتمسٌمها االراضى وشراء السٌاحٌه

 ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت دون)  العمومٌة التورٌدات  ،  شركة   وشركاؤه رشاد احمد على -  24

 العامه المماوالت و وانشائها وتركٌبها بأنواعها كهربائٌة والؽٌر الكهربائٌة المحطات وصٌانة التجارٌة والتوكٌالت(  العماله تورٌد

 مجاالت دون)  العمومٌة التورٌدات عن ، 431582 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  والبناء والتشٌٌد

 كهربائٌة والؽٌر الكهربائٌة المحطات وصٌانة التجارٌة والتوكٌالت(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة

 باالول شمة - الثامنة المنطمة - عثمان زكرٌا شارع 15:  بجهة ، والبناء والتشٌٌد العامه المماوالت و وانشائها وتركٌبها بأنواعها

 عن ، 431594 برلم 21211319 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  صٌدلٌه  ،  شركة   وشركائها زالع ابو هدٌل -  25

 االسالمى السادات عاطؾ مجمع طومانباى ش 141:  بجهة ، صٌدلٌه

 الهندسٌه وتصمٌمات العمارٌه واالستشارات وتسوٌك عمارى استثمار  ،  شركة   وشرٌكته الموجود عبد دمحم صالح -  26

 211110111   مالها ،رأس(   العماله وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات

 وتورٌدات الهندسٌه وتصمٌمات العمارٌه واالستشارات وتسوٌك عمارى استثمار عن ، 431772 برلم 21211322 فى ،لٌدت

 سالم صالح العبور عمارات ب 24:  بجهة ،(  العماله وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه

 شمه العاشر الدور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الؽٌار ولطع السٌارات تجاره  ،  شركة   وشرٌكه محمود العزٌز عبد حلمى -  27

 داود ابو امتداد المبعوثٌن عمارات 11 للعمار 1 محل:  بجهة ، الؽٌار ولطع السٌارات تجاره عن ، 431816 برلم 21211328

 الظاهرى

   الؽذائٌه المواد وتعبئه واالسمان ومنتجاتها المجمده المذبوحه والدواجن اللحوم وتورٌد بٌع  ،  شركة   وشركاه ماهر احمد -  28

 المجمده المذبوحه والدواجن اللحوم وتورٌد بٌع عن ، 431811 برلم 21211324 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

 المنطمه.  االرضى بالدور 2 رلم شمه لطفى الحمٌد عبد الدكتور شارع 13:  بجهة ، الؽذائٌه المواد وتعبئه واالسمان ومنتجاتها

 الثامنه

 681 رلم امنٌة موافمة - الالزمة التراخٌص على الحصول بعد الكترونى تسوٌك  ،  شركة   وشرٌكته رٌاض ناجى ماٌكا -  29

 على الحصول بعد الكترونى تسوٌك عن ، 431731 برلم 21211315 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  2121 لسنة

 شمس عٌن شارع 22:  بجهة ، 2121 لسنة 681 رلم امنٌة موافمة - الالزمة التراخٌص

 ،رأس   ومخبوزات وحلوٌات الساخنه والمشروبات كرٌم واالٌس العصائر بٌع  ،  شركة   وشرٌكه العفو عبد احمد حسام -  31

 وحلوٌات الساخنه والمشروبات كرٌم واالٌس العصائر بٌع عن ، 431575 برلم 21211318 فى ،لٌدت 211110111   مالها

 البنهاوى شارع 11:  بجهة ، ومخبوزات

 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الخفٌؾ التٌار انظمه وتركٌب تورٌد  ،  شركة   وشركاه سالم -  31

 االرضى فوق االول بالدور 119 شمه التونى خضر شارع أ26:  بجهة ، الخفٌؾ التٌار انظمه وتركٌب تورٌد عن ، 431848

 والؽربٌه الشرلٌه الحلوٌات ومحالت المطاعم وتملن واداره انشاء  ،  شركة   وشركاه المواس احمد ممدوح طارق -  32

 العمومٌه التورٌدات اعمال وكافه والضٌافه الفندله خدمات كافه وتمدٌم المطاعم تاسٌس فى واالشتران وتسوٌمها وادارتها والكافٌهات

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس(   ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  الؽذائٌه والمواد

 وتسوٌمها وادارتها والكافٌهات والؽربٌه الشرلٌه الحلوٌات ومحالت المطاعم وتملن واداره انشاء عن ، 431853 برلم 21211331

 عدا فٌما)  الؽذائٌه والمواد العمومٌه التورٌدات اعمال وكافه والضٌافه الفندله خدمات كافه وتمدٌم المطاعم تاسٌس فى واالشتران

 االرضى الدور الماظه العز ابو الدٌن محى شارع 3 رلم العمار:  بجهة ،(  ومستلزماته روالكمبٌوت واالعالن الدعاٌه مجاالت

 ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  وتورٌدات ودٌكورات عمارى تسوٌك  ،  شركة   وشرٌكه جمعه دمحم -  33

 ودٌكورات عمارى تسوٌك عن ، 431617 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس(   العماله تورٌد ودون

 الواحه حى 1 بلون 1 رلم عمارة:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  وتورٌدات

   مالها ،رأس   الكمبٌوتر عدا فٌما كهربائٌه واجهزه منزلٌه ادوات معرض  ،  شركة   وشرٌكه فاٌز وجٌه هانً -  34

:  بجهة ، الكمبٌوتر عدا فٌما كهربائٌه واجهزه منزلٌه ادوات معرض عن ، 431532 برلم 21211313 فى ،لٌدت 211110111

 شٌراتون مساكن - لرٌش صمر 26 رلم بالعمار 9 رلم محل

 الخضروات الؽذائٌه المواد وتجهٌز وتوزٌع وتؽلٌؾ وتعبئة تورٌد  ،  شركة   وشرٌكه السٌد عبدالعلٌم الدٌن جمال احمد -  35

 تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  العمومٌه والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر والفاكهه

 المواد وتجهٌز توزٌعو وتؽلٌؾ وتعبئة تورٌد عن ، 431529 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   العماله

 والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  العمومٌه والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر والفاكهه الخضروات الؽذائٌه

 :  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته

 الدعاٌة مجاالت دون)  العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه البسطوٌسى دمحم الحمٌد عبد رفعت تامر -  36

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  الهندسٌة واالستشارات(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن

 زماتهومستل والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت دون)  العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت عن ، 431596 برلم 21211311

 النفٌس ابن شارع 6:  بجهة ، الهندسٌة واالستشارات(  العماله تورٌد ودون

 وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات  ،  شركة   وشركاه العربى دمحم هوٌدا -  37

 الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات عن ، 431845 برلم 21211331 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس(   العماله

 االرضى السابع الحى 3 وحده البرامكه ش 11:  بجهة ،(  العماله وتورٌد ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن



 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

 اصدار عدا فٌما)  واالعالن والدعاٌه المتجدده الطاله ٌخص ما كل وتورٌد بٌع  ،  شركة   وشرٌكته ازمان احمد عمر -  38

 111110111   مالها ،رأس(   الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ

 اصدار عدا فٌما)  واالعالن والدعاٌه المتجدده الطاله ٌخص ما كل وتورٌد بٌع عن ، 431599 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 العزٌز عبد ش 11:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ

 التاسعه المنطمه 2ب2ق عٌسى

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   والحداده والبرداه الخراطه ورشه  ،  شركة   وشرٌكه للدس واصؾ حنا -  39

 مرلص فؤاد شارع 42 رلم العمار:  بجهة ، والحداده والبرداه الخراطه ورشه عن ، 431581 برلم 21211318

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 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
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 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
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 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
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 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
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   ــــــــــــــــــــــ  
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 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  393226 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا صلٌب كامل سالمه -  25

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  414537 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحلٌم رضا على -  26

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  389532 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النجار عوض العاطى عبد دمحم -  27

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  223925 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سرحان دمحم حسن حسن -  28

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  315113 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مكاوي سٌد محمود تامر -  29

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس دٌلتع:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  393443 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رمضان احمد السٌد ٌسرى -  31

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  419263 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات واكسسوارات لكمالٌات حواش -  31

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  412488 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى مسعد ابراهٌم -  32

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  415127 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منمرٌوس عزٌز صبحى جورج -  33

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  388456 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمٌرة ابو احمد دمحم صادق -  34

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  388456 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للطباعه الصادق -  35

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  418423 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى عبدالمنعم محمود شرٌؾ -  36

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  385451 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كامل اعٌلاسم وجٌه عمرو -  37

  جنٌه  61111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  411271 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحٌم عبدالبالى فاروق احمد -  38

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  413166 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان هللا عبد امٌن سلٌمان -  39

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  412268 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد الحمٌد عبد الهادى عبد دمحم -  41

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  414399 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  امام عثمان فتحى عثمان -  41

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  425718 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سٌد ابراهٌم عبدالبالى مؤمن -  42

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  431515 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جدامى شعبان/ د صٌدلٌة -  43

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  431178 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً هللا عبد حمدي دمحم -  44

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  362293 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد جمال دمحم -  45

  جنٌه  511110111، ماله رأس بحلٌص المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  431151 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان توفٌك سلٌمان توفٌك -  46

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  411148 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حنفى دمحم اٌمن -  47

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  291443 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد المادر عبد عصام -  48

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  416167 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوطالب دمحم محمود فوزى مدحت -  49

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  427324 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الؽرٌب حسن عبدالممصود الدٌن حسام -  51

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  415444 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد حسٌن احمد عالء -  51

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  417579 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن منصور راضى احمد -  52

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  425685 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل التواب عبد احمد دمحم -  53

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  419218 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم منصور دمحم -  54

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  416818 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد  المجٌد عبد عٌد  احمد -  55

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  419861 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  راؼب جمال دمحم حسام -  56

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  415787 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرازق احمد دمحم عمرو -  57

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  416615 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عطٌة العاطى عبد حسٌن -  58

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  417144 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالفضٌل فضالى شعبان محمود -  59

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  326189 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكرتون لتجاره حشمت دمحم -  61

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  399136 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى السٌد شٌماء -  61

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  416559 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم العال ابو على احمد -  62

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  388113 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات ؼٌار لطع لتجارة النمٌري مؤسسه -  63

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  388113 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  واالستٌراد للتجارة النمٌرى مؤسسة -  64

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  424246 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هاشم احمد جمال فارس -  65

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  314236 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان دمحم حسن دمحم -  66

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  261334 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العسٌلى حسن  دمحم دمحم -  67

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  417421 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الممصان ابو رمضان الدٌن سعد محمود -  68

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  391268 برلم دهلٌ سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم حسام -  69

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  414564 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال عبد ابراهٌم عابد عزت احمد -  71

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  342854 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم عامر فتاح -  71

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  274227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العبد هللا عبد سامً -  72

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  274227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العبد هللا عبد سامً -  73

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  274227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المنجى السعٌد عبدهللا سامى -  74

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  274227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المنجى السعٌد عبدهللا سامى -  75

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  429643 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل مصطفى ٌحٌى اشرؾ -  76

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  423672 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الخلٌلى احمد لدرى احمد -  77

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  426274 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفٌفى دمحم رضا عبدالمحسن -  78

  جنٌه  35111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  426274 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفٌفى دمحم رضا عبدالمحسن -  79

  جنٌه  35111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  416111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد حلمى عاطؾ احمد -  81

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  373613 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المالكً دمحم حسٌن دمحم حسٌن -  81

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  421152 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شٌته ابو السٌد حمدان دمحم عمرو -  82

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  429915 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصاوي الؽنً عبد دمحم ربٌع -  83

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  311793 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا دمحم عبدالرحٌم حازم -  84

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  418881 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عباس دمحم احمد مصطفى -  85

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  431356 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان دمحم البدر المصرى -  86

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 386822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الملن عبد لبٌب عٌد عمالن -  1

 االرضى بالدور 7 محل الحلبى سلٌمان ش 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 417258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم دمحم على اشرؾ -  2

  الجدٌده النزهه النهضه تمسٌم ح مجموعه 1 رلم لطعه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 429715    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشحات ابراهٌم دمحم محمود -  3

/  مال براس ماركت سوبر/  بنشاط الثالث التجمع - الرابعة المنطمة محلٌه 15 عماره/  بالعنوان آخر رئٌسى اضافة ،:   الـتأشٌر

 بالم/  تجارٌة بسمة 12111

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 427157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود بدرى عامر دمحم -  4

 أول نصر مدٌنة التونى خضر من التوفٌك مساكن 142/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 417258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم دمحم على اشرؾ -  5

  الجدٌده النزهه النهضه تمسٌم ح مجموعه 1 رلم لطعه ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحفناوى عبدالمادر فهمى دمحم -  6

 العاشر الحى عرفه دمحم ش الفردوس برج 22 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم دمحم سٌد ٌوسؾ -  7

 المبه محطة ش ناصٌة سالمة ح 1 ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد جابر احمد كرٌم -  8

 االرضى بالدور شمه الشروق بمساكن فرٌد دمحم شارع 8 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى خٌرى هانى مٌراى -  9

  شمه الزٌتون حلمٌه حشٌش ابو ش 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 392831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود ابو رجب المتولى سعٌد -  11

 النزهه ش 4 بالعمار 1 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 423544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالمحسن حسٌن احمد -  11

 8 الدور 817 شمة السوٌس جسر شارع 53 الفارولٌة عمارات أ 2/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الناصر عبد دمحم صالح طاهر -  12

 االول بالدور شمه البحار ش من دمحم دروٌش حارة 4 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جدامى شعبان/ د صٌدلٌة -  13

 السابع الحى 79بلون 31 ق حدٌد أبو فرٌد دمحم ش 14 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ماضى فتحى مصطفى -  14

 16 رلم محل الشروق االول لعائلىا االسكان الجولؾ مول ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431499    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان دمحم سٌد دمحم تامر -  15

 الجدٌدة مصر لسم أمام الروضة ش 8 عمار 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 392831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود ابو رجب المتولى سعٌد -  16

 النزهه ش 4 بالعمار 1 محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسنٌن جوده رنٌم -  17

 النحاس مصطفى - تعاونٌات 8 عماره 2 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسنٌن جوده رنٌم -  18

 51111/  مال براس بماله/  بنشاط النحاس مصطفى - تعاونٌات 8 عمارة 2 محل/  بالعنوان آخر رئٌسى اضافة ،:   الـتأشٌر

 الؼٌر فمط جنٌها الؾ خمسون

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على عبٌد على هانى -  19

 511 رلم شمه الخامس الدور النصر ش ماٌو اول عمارات أ 7 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد سعد نبٌل -  21

 12 شمه االول دور بورسعٌد ش 349 رلم عمار ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرؤوؾ عبد احمد الرؤوؾ عبد -  21

 شمه العمومى المطرٌة شارع 26 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهجرسى دمحم سٌد عفت احمد -  22

 العربٌة الوحده ش 5/3 رلم عمار ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن على احمد على -  23

  محل- االرضى الدور والسودان مصر شارع من تمام ابو شارع 2 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن محمود احمد جمال عبدهللا -  24

 المالن دٌر -الجناٌن 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 392119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌن مرسى العزٌز عبد سعٌد -  25

  المصري الخلٌج شارع من فوزي الدٌن صالح شارع 4/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه دمحم حسٌن جمعه دمحم مروه -  26

 5 المأمون حسن شارع المبعوثٌن عمارات باعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا حبٌب عادل رامى -  27

 شمه االول الدور الهجانة عزبة مبارن حسنى شارع 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد احمد عبدالنبى جمال -  28

 1 رلم محل االرضى الدور المللى الشرٌفه ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهٌم علً دمحم -  29

  الهجانه عزبه الدسولً ابراهٌم ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان سلٌمان دمحم -  31

  المدخل ٌمٌن 2 رلم محل - االرضً رالدو - االزهر ش 71 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل موسً الفتاح عبد ٌحًٌ -  31

  اسطفانوس تاضروس ش 87 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالكافى احمد عبدهللا -  32

 31 الجبل ترعة من متفرع الرباط توفٌك شارع ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 417264    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل هاشم حمدى عماد -  33

 جنٌة الؾ خمسون 51111 مال براس ورلٌة منتجات تصنٌع بنشاط العٌاٌدة عرب الكائن بالعنوان اخر رئٌسى اضافة ،:   الـتأشٌر

 الؼٌر مصرى

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان السٌد عامر الحكٌم عبد محمود -  34

 4 رلم محل المٌرؼنى السٌد ش11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن علً احمد عبدهللا -  35

 محل - االرضً الدور - شكور باشا نجٌب شارع 5 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل بشاره نبٌل كرٌم -  36

 الخرطوم شارع 16 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 397238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى أحمد أحمد محسن -  37

  االرضً بعد الثانً الدور 23 شمه الحجاز ش 27/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبره عزٌز ىفوز مرٌم -  38

 المطرٌه لسم خلؾ حربى بنزٌنه بجوار الشركة بأرض التروللى شارع 32 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 375418    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً منصور دمحم -  39

 كفرع الؽاؤه مع الدواجن ارض - منصور دمحم ش 3 ق/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 431521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد حسٌن رجاء -  41

  نصر م 8 علً حسن حلمً ش 47 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن احمد دمحم -  41

 12 رلم محل االرضى الدور الشروق حى مول جراند 12 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431538    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سلٌم الداٌم عبد فتحى -  42

 شمه االرضى االدور إدارى ممر الهجانة الولٌد بن خالد ش من متفرع الحداد حمدى حارة 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عواد اسماعٌل سمٌر -  43

 عاطؾ عزبة - البترول شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 417995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلمى ماجد اٌمن -  44

  السعودٌه الشركه عمارات 13/  لٌصبح العنوان تعدٌل

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد مسعد ٌوسؾ سامى -  45

 3 رلم محل المللى جعفر 32 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼازي عبده دمحم احمد -  46

  خارجه والً جعفر من الحرٌري السالم عبد ش 8 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ دمحم رمزى ممدوح -  47

  النصر طرٌك 73 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زارع تمام محمود كارم -  48

 العاشر الحى - المٌثاق ش والتعمٌر االسكان بنن عمارات 531 ،:   شٌرالـتأ

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرٌحه مصطفى ؼنٌمى عطا احمد عطا -  49

 محل - عثمان الحمٌد عبد شارع من جاد سٌد شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 431534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جودلى سٌد احمد محمود -  51

 1 المطرٌة ؼرب شارع الطوٌله عرب الماسم ابو حارة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد هللا حمد السٌد سامح -  51

  مبارن سوزان من الزهراء فاطمه ش 3 باالرضى شمه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 286222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات ؼٌار لمطع اشرؾ مؤسسة -  52

 االرضى فوق 31شمه عشر الحادى بالدور مكتب المهدى ش 6/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 286222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد دمحم دمحم اشرؾ -  53

 االرضى فوق 31شمه عشر الحادى بالدور مكتب المهدى ش 6/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 414627    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ فهمى مٌشٌل مروه -  54

 لبٌب هشام شارع 71/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا لطؾ لبٌب سعد لبٌب -  55

 شمه الثالث الدور - الهجانة عزبة-الجناٌنى حسن ش من الظاهر ش 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر دمحم مختار خالد -  56

  العبور عمارات 6 ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 356597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد هللا عطا عشم شحات -  57

  المللً حسن دمحم شارع 44/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم الوٌفى مسعد -  58

  الزهراء شارع من مصطفى امٌن شارع 4 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 426291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه عبدالمالن ماجد جرجس -  59

 اول الخٌمه شبرا - الجنٌنه ارض بخٌت هللا عبد ش 17/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 426291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه عبدالمالن ماجد جرجس -  61

  المناطر شبٌن نوي ش/  بالعنوان جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد المادر عبد -  61

  الماظه شارع 19 عمار االول بالدور 2 شمه االرضى بالدور 1 شمه ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى عبدالعزٌز دمحم خالد انجى -  62

 التاسع الدور 95 شمه من ؼرفه السبكى ش 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم ناصر ابراهٌم -  63

  العاشر الحى نصر. م زهراء 1153 بالعمار 43 شمه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس عبدالعاطى عبدالستار احمد -  64

 الهجانه عزبة عائشه السٌدة بالعمار شمه 19 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431561    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بولس لبٌب سعد ناهد -  65

  شمه بالزا اعمار ابراج ج برج 5 ل النصر تمسٌم ب82 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس شلبى فصٌح سامح -  66

  محل االول سلٌم شارع من شاهٌن أ37 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبوى السعٌد نجٌب دمحم -  67

 الثانى الدور 9 شمه مبارن حسنى شارع لرٌش صمر عمارات 2/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ بحٌري سٌد خالد -  68

 محل - الشرابٌه حاره 16 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بلتاجى ابراهٌم دمحم مصطفى -  69

  1-2 رلم محل الثانٌه المنطمه سالم صالح العبور عمارات أ24 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد ابراهٌم جمال -  71

  االمٌرٌه منطاوى ش 41 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان النبى عبد الكرٌم عبد رضا -  71

 نصر مدٌنة زهراء ب رلم محل العٌادة شارع 1188 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على العال عبد على نفٌسه -  72

  3 رلم محل االستثمارى رابعه عمارات ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 411625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ كامل فرٌد شرٌن -  73

 االسٌوطى شارع من ٌاسٌن دمحم شارع 24 بالعمار محل/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 371977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد ٌوسؾ سمٌر -  74

( جنٌه مالٌٌن خمسه) 5111111/مال وبرأس 114بدر مدٌنه فدان 251 الصناعٌه المنطمه/بالعنوان اخر رئٌس اضافه ،

 وبسمه والمطهرات الؽذائٌه والمكمالت االعالؾ واضافات تجمٌل ومستحضرات بٌطرٌه ادوٌه لتصنٌع مصنع/وبنشاط

 فٌت جلوري/تجارٌه

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 421648    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عنتر عمرو -  75

 عبٌد مكرم ش 3 بالعمار بشمه الكائنه K ؼرفه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 421648    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر الجمركً للتخلٌص الحسن ابو -  76

 عبٌد مكرم ش 3 بالعمار بشمه الكائنه K ؼرفه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 392831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود ابو رجب المتولى سعٌد -  77

 الخامس بالتجمع( POINT90) التجارى بالمول االول بالدور FK27/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمٌس توفٌك كامل عدلى -  78

 الشركة ارض النجار بطفى ش 9 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فرج عثمان صابر سامٌه -  79

 رٌاض عبدالمنعم شارع من باهلل المعز ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فرج عثمان صابر سامٌه -  81

 رٌاض عبدالمنعم شارع من باهلل المعز ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الؽنى عبد سمٌر احمد -  81

  6ق 4ب حسنٌن من الجمل حسن دمحم شارع 9 بالعمار باالرضى 3 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 421876    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ونٌس رٌاض مفٌد اشرؾ -  82

 موسى والالدٌوس جوده شكر ادٌب ملن الشرٌؾ ش من المراؼى الشٌخ ش24 عمار/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء  ،:   الـتأشٌر

 الالدٌوس

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسران الرب جاد محمود احمد -  83

  السالم ش من لبٌب عزت حاره 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الؽنى عبد عبدهللا الزهراء -  84

 ب1 رلم شمة االرضى الدور نصر مدٌنة زهراء الخامسة المرحلة 3117 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431567    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجٌد عبد عبدهللا  محمود دمحم -  85

 1 رلم محل االرضً بالدور - العظامٌه درب 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الفتاح عبد حمدي اسالم -  86

  الحرٌه ش( سابما 33) حالٌا 47 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد دمحم زٌد ابو ٌاسر -  87

  المختار عمر من بخٌت حسن ش 14 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431564    برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، جهاد حسٌن احمد حسٌن -  88

  نصر مدٌنه زهراء 2215 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431566    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الفتاح عبد محمود احمد -  89

 الممرٌفى دمحم شارع 6م 127 بلون 16 ق 127/ 16 عمار 1 مكتب ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼانم حافظ ممبل اٌناس -  91

 االرضً فوق الثانً بالطابك شمه - 211 رلم بالمبنً C 15 - المطار شٌراتون العربً الملتمً حً 38 ق ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431568    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب ابراهٌم ناجح ابراهٌم -  91

  ب رلم مسطح زهراء العٌاده شارع 1188 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شنوده شولً ثروت فٌلٌب -  92

  سالمه انور ش 16 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الاله عبد دمحم محمود احمد -  93

  االرضى بالدور 4 محل - المروه عمارات 14 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 266135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم ثابت دمحم -  94

 العاشر الحى 12ال المنطمة 14ال مشروع أ 9/  لٌصبح العنوان تعدٌل

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم سعٌد كرٌم -  95

 كابول شارع 12 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431574    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌزار السٌد دمحم ابراهٌم -  96

  الحرٌه شارع المعاهده مساكن 6 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا شعبان -  97

  السفارات حً الكرام الصحابه شارع 18 بلون 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431581    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسً دمحم الدٌن محً دمحم -  98

  ؼرفه ش ناصٌه الالله باشا علً ش 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانى دمحم موسى دمحم -  99

  الوسٌمى على دمحم شارع 14 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 431587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى دمحم سعٌد احمد -  111

 باشا عبدهللا 12 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 888888    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الباز اشرؾ -  111

  تٌولٌب جنوب التجارى بالمحل استثمارى ابراج 3 عماره ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 431588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الباز اشرؾ -  112

  تٌولٌب جنوب التجارى بالمحل استثمارى ابراج 3 عماره ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 431614    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب علً احمد سمٌر دمحم -  113

  عصمت داحم ش من الصدٌك بكر ابو ش 41 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 431592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوحنا عدلى عماد اندرو -  114

 محل مصطفى المنعم عبد ش 1 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 431591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بولس دانٌال شحاته جوزٌؾ -  115

  الؽربٌه شمس عٌن فهمً لصر ش 46 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 414515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم صالح الدٌن حسام -  116

 كفرع الؽاؤه مع نصر مدٌنه زهراء الخطٌب ش 2/  لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 326896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن حسٌن مجاهد -  117

  االرضى الدور 35 رلم محل التوفٌمٌه سوق شارع 16-14 - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 326896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجٌد عبد حسنٌن حسٌن مجاهد -  118

  االرضى الدور 35 رلم محل التوفٌمٌه سوق شارع 16-14 - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 422743    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالنصر دمحم على مجدى مروه -  119

 مول السراٌا العهد والى شارع 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431614    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر عبدالسالم ٌحى محمود -  111

 امٌن لاسم ش 18 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 391151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم دمحم مصطفى سامر -  111

 الجدٌدة الماهرة االول التجمع 111 فٌال لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دلٌش هالل البدرى الضبع -  112

 الهجانة عزبة - العزٌز بن عمر ش 1 ، :  الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 427936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد تاوضروس عبده عاطؾ -  113

 الجمل منشٌة - ٌس شحاتة شارع 21/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431722    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته مصطفى اللطٌؾ عبد دمحم -  114

 7 شمه الرابع الدور 3 مدخل - االمٌرٌه مساكن 8 شارع 67 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 427862    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عماره لاسم شرٌؾ مصطفى -  115

 الجدٌدة النزهة حسٌن طه ش عمرمن دمحم ش 5/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس لرنى حسن الدٌن حسام -  116

 شمه االرضى بعد الرابع الدور االمٌرٌه الكابالت مدنى دمحم ش 21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 411199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد مهاود جٌد سامح -  117

  سنان احمد شارع 11/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 424485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم عبدالعزٌز ولٌد هشام -  118

  االول التجمع 6 الٌاسمٌن 275 - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 376641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الممصود عبد الحمٌد عبد ابراهٌم -  119

 الممطم - المستمبل طالئع 8855 رلم عمار 11/9 شمه الرابع الدور/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه موسى عطٌه طلعت -  121

 الهجانة العاص بن عمرو ش 57 بالعمار 3 بالدور شمة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431613    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هارون جبر عطا عاطؾ -  121

 عصمت احمد من مسكن االلؾ صبرى شرٌؾ ش من ج 1 ممر 11 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمود جمال هللا عبد -  122

 عزت اٌهاب ش 1 بلون 8 لطعة ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 428488    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رحمه ابو سالم سٌد دمحم حسٌن -  123

 بسمه ؼذائٌه مواد وتجاره مطعم بنشاط الظاهر السرجانى ش 31 بالعمار محل - بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

  جنٌها الؾ عشره11111 مال براس zesto زٌستو تجارٌه

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد الرؤوؾ عبد احمد سٌد طارق -  124

  محل. زكى احمد دكتور شارع 53 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 373832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دمحم فوزٌه -  125

 لرٌش صمر ش 62 بلون 7 عماره/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431616    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصٌلحى مصطفى مصٌلحى سامح -  126

 الثانى الدور 2 رلم شمه من حجرة الشركة ارض جاد خلٌل ش 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الشحات دمحم دمحم -  127

 العاشر الحى المدٌم السوق صٌدناوى 1 بلون 11 محل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 422193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالفتاح عبداللطٌؾ احمد -  128

  العاشر الحى عرفه مهدى دمحم ش 16/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 413283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عباس امٌن دمحم -  129

 نصر مدٌنة زهراء 1139 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه بكر هللا عوض امل -  131

 محل عرابى احمد شارع من بخٌت شارع 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 419698    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق دسولى جمال اشرؾ -  131

  العاشر الحى لرٌش صمر 92 بلون 11 عمار2 رلم محل - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431613    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن هللا عبد محمود رجب -  132

 E4 شمه االخضر الجبل بانوراما مشروع 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 373832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دمحم فوزٌه -  133

 لرٌش صمر ش 62 بلون 7 عماره ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم السٌد دمحم -  134

 الٌابانٌه الشركة شارع 9 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

,  نوانالع تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽذائٌة المواد وبٌع لتورٌد اٌمان -  135

 مكتب االول بالدور على االمام شارع 25 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج عامر احمد حسن حسام -  136

 االرضى بالدور شفٌك دمحم ش 6 رلم محل أ 19 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 426981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج سٌد دمحم احمد حسٌن -  137

 خلؾ احمد حسنى ش 64 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 419698    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق دسولى جمال اشرؾ -  138

 العاشر الحى لرٌش صمر 92 بلون 11 عمار2 رلم محل  ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق خلٌل لٌبك رزق -  139

 1 رلم محل المللى حسن دمحم ش 44 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 426981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج سٌد دمحم احمد حسٌن -  141

 خلؾ احمد حسنى ش 64/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 431611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناصر السعٌد السٌد منى -  141

  الجدٌده النزهه -خلؾ طارق شارع من مطر مصطفى شارع 7 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 344149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن اسماعٌل ابراهٌم -  142

 البكري منشٌه - 31 شمه السادس الدور - الظاهر عبد بن شارع 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو العزٌز عبد عاصم محمود -  143

  محل الحرٌه ش من الجمهورٌه ش 14 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431723    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حسن عبدالرحمن وائل -  144

 االرضً بالدور محل - العطار بكر ش 37 رلم العمار ، :  الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حنفى محمود اٌناس -  145

  الالله باشا على شارع 45 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 344149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن اسماعٌل ابراهٌم -  146

  البكري منشٌه - 31 شمه السادس الدور - الظاهر عبد بن شارع 4/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 411576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته جادهللا فاٌز ولٌد -  147

 الهجانه عزبة حالٌا مبارن حسنى سابما الثورة شهداء النهى برج/  لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 411576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته جادهللا فاٌز ولٌد -  148

 ش/  لٌصبح الهجانه عزبة حالٌا مبارن حسنى سابما الثورة شهداء النهى برج/  بالعنوان الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 الهجانه عزبه من الزهور

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431724    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌان احمد الفتاح عبد دمحم الفتاح عبد -  149

  4 محلٌه - الثالث الدور 5 شمه الثالث التجمع 2 منطمه 24 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 414766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس على دمحم اسراء -  151

 ىالخضر محالت بجوار بن حسٌن شارع 21/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 411576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته هللا جاد فاٌز ولٌد -  151

 الهجانه عزبه من الزهور ش/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431725    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جابر سعٌد احمد -  152

 رائؾ أحمد 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431616    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم علً نبٌه فتحً نهً -  153

 7 شمه الثانً الدر باشا سنان ش 15 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 431618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد شحاته امٌن حسٌن -  154

 االزهر - الخٌرى المؤٌد عبده دمحم الشٌخ ش 33 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 431734    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ممدوح دمحم -  155

  االمٌرٌه بكر مصٌلحى ش من هللا عبد احمد دمحم ش 2 ،



 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

 21211315 تارٌخ وفً 391597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌة والتورٌدات للمماوالت الاله عبد احمد مؤسسة -  156

 الشروق 2 د  مجاورة 2 شمه 1 مربع الثانى الحى البحر ش 4/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 391597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن الاله عبد احمد -  157

 الشروق 2 د  مجاورة 2 شمه 1 مربع الثانى الحى البحر ش 4/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 413778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم حماده -  158

 رئٌسى مركز - العاشر الحى - السوٌسرى الحى منطمة ب 49 رلم عمارة/  بالعنوان الكائن الفرع جعل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان دٌلتع تم 21211315 تارٌخ وفً 413778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم حماده -  159

  فرع - حسن دمحم المذافى ملن - لبلى - سالم اوالد السالم دار مركز/  بالعنوان الكائن الرئٌسى المركز جعل ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 413778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  دمحم حسن دمحم حماده)  السٌارات لتجارة الصمر معرض -  161

 - السوٌسرى الحى منطمة ب 49 رلم عمارة/  بالعنوان الكائن الفرع جعل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315

 رئٌسى مركز - العاشر الحى

 تارٌخ وفً 413778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  دمحم حسن دمحم حماده)  السٌارات لتجارة الصمر معرض -  161

 - لبلى - سالم اوالد السالم دار مركز/  بالعنوان الكائن الرئٌسى المركز جعل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315

  فرع - حسن دمحم المذافى ملن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 418562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه حسٌن على دمحم -  162

 المٌاه محطة المناضلٌن ش 8/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 431728    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على حمدان ابراهٌم اسالم -  163

  االمٌرٌه.  االمٌن دمحم 22 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 431732    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس تناؼو وجدى اندرو -  164

  1 شمه.  زكرٌا سٌد الشهٌد شارع 19 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 419541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى سٌد شعبان نهاد -  165

 الممطم - س الجنوبٌة المنطمة 9464 لطعة/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 419541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى سٌد شعبان نهاد -  166

 ( ادارى كممر)  الممطم - الوسطى الهضبة - الحدٌثة الجامعة بجوار 6548/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 419541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى سٌد شعبان نهاد -  167

 االستثمار ارض أ 22 ق المعادى زهراء - سٌتى امٌركان بٌتشو عمارات 21/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 419541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى سٌد شعبان نهاد -  168

 الممطم - س الجنوبٌة المنطمة 9464 لطعة/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 419541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى سٌد شعبان نهاد -  169

 ( ادارى كممر)  الممطم - الوسطى الهضبة - الحدٌثة الجامعة بجوار 6548/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 419541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى سٌد شعبان نهاد -  171

 االستثمار ارض أ 22 ق المعادى هراءز - سٌتى امٌركان بٌتشو عمارات 21/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 431729    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد حامد حسن أبتسام -  171

 6 رلم مكتب 1 رلم ؼرفة الثالث الدور - الطٌران شارع 52 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 431731    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر محمود دمحم -  172

 المٌاه وابور ش 13 ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 431736    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده دمحم السٌد حسٌن رشا -  173

 37 رلم بشمه حجرة العماد عباس - بالزا كوٌن برج 4/3 المفتى انور شارع ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 381364    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌؾ زكً البسٌونً وائل -  174

 الجدٌدة النزهة - السباعى دمحم االدٌب شارع من السادات دمحم شارع 9/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 431739    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن ابراهٌم صالح -  175

 وهبً حاره 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 431741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي فؤاد كرمً روزالٌن -  176

  تٌسٌر احمد شارع 6 بالعمار مكتب ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 381138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك صدٌك مملون عمرو -  177

 نصر مدٌنة زهراء المٌثاق شارع 13 رلم بالعمار 4 رلم محل  ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 411271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم عبدالبالى فاروق احمد -  178

 شارع الٌاسمٌن برج 19 رلم بالعمار االرضى بعد االول بالدور 3 رلم شمة بالعنوان لٌصبح الممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

  الشرلٌة الزٌنتون المبة كوبرى

 

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 431738    برلم لٌده سبك  ، فرد اجرت ، السمارى السالم عبد الكرٌم عبد على -  179

  االرضى الدور السوٌس جسر شارع 273 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 412268    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الحمٌد عبد الهادى عبد دمحم -  181

 الصوالحى عطٌه ش 12/  بالعنوان فرع  اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 431741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى حامد فتحى حامد -  181

  محل البطراوى الدكتور ش 27 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 431745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد على ٌوسؾ عوض ولٌد -  182

 العاشر الحى لرٌش صمر 79 بلون 6عمار باالرضى شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 431742    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً السٌد علً السٌد -  183

  السمن شادر - احمد سٌد ٌوسؾ ح 5 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 381138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك صدٌك مملون عمرو -  184

 نصر مدٌنة زهراء المٌثاق شارع 13 رلم بالعمار 4 رلم محل/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 431746    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد دمحم نزٌه عمر -  185

 شمه- االلفً ملخص ش - االولً المنطمه - سبع بئر ش 6 عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ , العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 412268    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد الهادى عبد دمحم -  186

  الصوالحى عطٌه شارع 12 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 399751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنى دمحم الدٌن جمال امٌر -  187

  االرضى بالدور 2 رلم محل شرٌؾ ش 41 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 399751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنى دمحم الدٌن جمال امٌر -  188

  االرضى بالدور 3 رلم محل شرٌؾ ش 44 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 399751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنى دمحم الدٌن جمال امٌر -  189

 االرضى الدور شرٌؾ ش 42 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 399751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنى دمحم الدٌن جمال امٌر -  191

  االرضى بعد السابع الدور شرٌؾ ش 28 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى الظاهر عبد السٌد دمحم -  191

 11 رلم شمة من ؼرفة السادس الدور شٌراتون مساكن االولى النطمه للتعمٌر مصر عمارات 53 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للرجال وحٌد كوافٌر -  192

  65 الثامن الحً دوٌدار الدٌن جمال ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دخلله مسلم راشد سٌد -  193

  بالهاٌكستب المستمبل م ٌو لطاع ز 9 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431754    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات سامى -  194

  53 رلم شمه 14 رلم دور.  النعام. انطاكى شارع ناصٌه االول سلٌم شارع مكرر 168 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجسج امٌن نشأت افراٌم -  195

 عبٌد مكرم 3 بالعمار A ؼرفه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عازر رمسٌس حنا تادرس -  196

 49 عمار والسودان مصر ش 8 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 431748    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ؼانم سالمه محمود -  197

  الجدٌده النزهه 4 رلم محل زكى احمد شارع 78 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 418142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا رضوان جابر الدٌن ضٌاء -  198

 الجمل حسن دمحم شارع 24 عمار 4 و 3 و 2 و 1 رلم محل/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الملن عبد مورٌس ماجد كٌرلس -  199

 سعودى حسن شارع 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي انور ابراهٌم مجدي -  211

  حالٌا ٌولٌو 26 ش أ 15 سابما حرب طلعت ش 45 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431764    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واكد دمحم سلٌمان دمحم عاطؾ -  211

  محل االرضى الدور التوفٌمٌه الترعه ش 42 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباز السٌد السٌد خالد -  212

 شمه - روكسى المٌرالند انعثم عمارات السعادة ش 6 عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 416231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌحان عٌسى اسماعٌل محمود -  213

 النٌل كورنٌش ب 2/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كمال مدحت دمحم -  214

  رمسٌس امتداد 155 ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 416656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمنعم عادل -  215

  العبور خلؾ بمشروع 22 رلم بالعمار 11 محل/  الً الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطاوى دمحم على دمحم سها -  216

 سالم صالح - الثالث الدور - العبور عمارات أ 16/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم اسالم -  217

  شمه - الشركه ارض صالح عباس ش 1 رلم العمار ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 414839    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسٌن دمحم فاطمه -  218

 نصر مدٌنة زهراء 6 عمارة/  فى الكئن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431757    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا مسعد مجدي هانً -  219

 2 محل - االول سلٌم ش 41 عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ الروءؾ عبد ناجى دمحم -  211

 5بالشمه ؼرفه المٌرؼنى ش 119 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431765    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب على دمحم عبده كرٌم -  211

 2 الدور 4 شمه الشرطه تمسٌم شطا سمٌر 12 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431758    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود نوبى حمودم -  212

 البلد وسط - عرابى احمد شارع 27 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 431763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد بهنس عزت دمحم -  213

  التروللً ش 149 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 419867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرحان سلٌمان حسن عبدالحمٌد -  214

 شمس عٌن ش 72/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 431769    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد ابراهٌم ناجى احمد -  215

  والسودان مصر ش 81 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 431766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البطاط دمحم سعد دمحم فاتن -  216

  الثامن الحً التوفٌمٌه مدٌنه 11 م 18 بلون 4 عماره 2 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 411148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حنفى دمحم اٌمن -  217

 الخامس الدور 11 شمه الحجاز ش 41/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 431771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالجواد جمال عبدالرحمن -  218

  سابما الورشة عمام محمود بالعمار محل 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 431768    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه منصور عٌد دمحم الكرٌم عبد -  219

 العزب ش 89 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 431767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب سٌد ذكى نبٌل احمد -  221

  الظاهرى داود ابو ش 34 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 272618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجٌب صبحً اشرؾ -  221

 المٌرؼنى ش 113 سابما 111/   بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى الؽاء ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 272618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجٌب صبحً اشرؾ -  222

 المٌرؼنى السٌد ش 99/  بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 417564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان محمود جمال -  223

  المدٌم النعام مٌدان سكر شارع 4/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 411148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حنفى دمحم اٌمن -  224

 الخامس الدور 11 شمه الحجاز ش 41 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 417564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان محمود جمال -  225

 المدٌم النعام مٌدان سكر شارع 4 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 431781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌؾ حسن السٌد راضى -  226

 محل - ارضى دور - الواٌلى سكة ش 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 373892    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شٌرٌن/ صٌدلٌه -  227

  الهرم لسم االهرام حدائك ط362 - بالعنوان فرع اضافه ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 431618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد شحاته امٌن حسٌن -  228

 3 الدور 11 وحده التوفٌمٌه سوق ش 16 و 14 ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 427722    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على حسٌن عزالدٌن حسٌن -  229

 االهلى النادى الشروق مساكن 4 رلم بشمه حجرة 46 عمارة/لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 431775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى الفتاح عبد محسن دمحم -  231

  العلوى البدروم - االشتراكى المعهد ش 19 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 371994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فتٌح سلٌم سعٌد -  231

 1 سى الصناعٌه المنطمه 211/  بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى الؽاء

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 431776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه ٌوالٌم ماهر بطرس -  232

  دٌاب فتحً ش 11 بالعمار شمه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 395477    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الالدٌوس فخرى شاكر امٌر -  233

 امٌن الرحمن عبد ش 1/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،  : الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 431618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد شحاته امٌن حسٌن -  234

 3 الدور 11 وحده التوفٌمٌه سوق ش 16 و 14/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 431773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ تادرس رفعت مٌنا -  235

 المدٌمة االمٌرٌه مساكن 2 مدخل بلون11 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 431774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفً الدٌن بهاء ٌسرا -  236

  الٌاور مصطفً ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 431787    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد عمر عالء -  237

  1 رلم شمه.  الشمه من ؼرفه شٌراتون 1157 مربع راضى المنعم عبد شارع 11 عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 415517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرحمن عبد الرازق عبد كرٌم -  238

  سالم صالح ش العبور بعمارات 32 رلم عماره 13ال بالدور 4 رلم شمه - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 417232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه نجٌب دمحم  رامى -  239

 الخامس التجمع - المدٌنه مركز التسعٌن شارع B 303 التجاري بالمبنً A102 رلم محل/  بالعنوان جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 417232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه نجٌب دمحم  رامى -  241

  جً 231 رلم محل العرب مول/  بالعنوان جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 411121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ فهمى حنفى دمحم -  241

 وكرتون ورق عبوات وتورٌد تصنٌع/طوبنشا الثالث التجمع صؽٌره صناعه 724 مصنع/بالعنوان اخر رئٌسً اضافه ،:   الـتأشٌر

 الورلٌات وتصنٌع لتورٌد الحمد مؤسسه/تجارٌه وبسمه( جنٌه الؾ عشره) 11111/مال وبرأس

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 431786    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على الناصر عبد جمال عمرو -  242

 الدوٌدار ش من الجزائرى ش ج 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 365276    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشحات الباسط عبد دمحم ناصر -  243

 االٌطالى المستشفى ش 7- بالعنوان االخر الرئٌسى الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 431785    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى احمد بدران احمد مجدى -  244

 الدٌن نور ش17 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 431783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت صبحى دمحم ثابت بسنت -  245

 11 ق السفارات حى 14 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 425866    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد السٌد مصطفى دمحم -  246

  المصري الخلٌج شارع 38/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 425866    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد السٌد مصطفى دمحم -  247

 المصري الخلٌج شارع 38 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 421154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  248

  االرضى الدور فاروق دمحم شارع 8 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 374457    برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم عبدة رشدى عماد -  249

 العبور ج,ب الصناعٌة المنطمة الصؽٌرة الصناعات منطمة 64,62لطعة بالعنوان الكائن اآلخر الرئٌسى الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 391753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌل جمال دمحم -  251

  السنباطى الحك عبد شارع 11-8 بالعمار الرابع بالدور 26 رلم شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 419157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح رمضان هللا فتح احمد -  251

 عمارات السبع - عبٌد دمحم ش 23 رلم عمار 1 شمة/  لٌصبج العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌع دمحم احمد بدر خالد -  252

 6 شمه 4 ؼرفه - ثالث دور - الطٌران ش 52 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 418122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بٌومى السٌد سوزان -  253

  النحاس مصطفى امتداد افرٌمٌا شارع( 9) م 43 ب1ق/  فى المائم فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 378651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للتصدٌر الجمال دمحم -  254

 الثامن الحى المأمون حسن من المضاه عمارات 31/  لٌصبح الرئٌسً الممر عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 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

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 378651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد الجمال دمحم مكتب -  255

 الثامن الحى المأمون حسن من المضاه عمارات 31/  لٌصبح الرئٌسً الممر عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431827    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى دمحم الشاملى مهران -  256

  6 بلون 6 لطعه النحاس مصطفى من امٌن على شارع 46 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431826    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد دمحم حسام -  257

  االول بالدور شمه النحاس مصطفى ش 15 ،:   الـتأشٌر

 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شمر مخبز -  258

 باؼوص ٌعموب ش من حمودة ح

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 418122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى السٌد سوزان -  259

  النحاس مصطفى لمتداد افرٌمٌا شارع( 9) م 43 ب1ق ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽذائٌه المواد لتجاره سٌد -  261

  محل - اول نصر مدٌنه - العاص بن عمر ش ،:   الـتأشٌر

 21211324 تارٌخ وفً 411135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر واالستٌراد الجاهزة للمالبس ماهر مؤسسه -  261

  رجٌله ابو الشعراوى متولى دمحم شارع 113- لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معروؾ احمد احمد توفٌك دمحم -  262

 الجدٌده النزهه - السباعً دمحم ش من عمر الدٌن سعد ش 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431796    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فٌلبس عزٌز نادي مٌنا -  263

 رضوان علً ناصٌه سلوم العزٌز عبد ش 18 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431799    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمكرى دمحم سٌؾ محمود -  264

 الرفاعى الحكٌم عبد شارع 2 عمار السادس الدور 611 شمة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431797    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عوض دمحم فهد -  265

 االرضى بالدور 1 رلم شمة العائلى االسكان الشروق مدٌنة 8 مجاوره 1153 ق ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431788    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الحافظ عبد على سٌد -  266

  الخطاب بن عمر ش 131 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 431795    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه عفٌفى ورده ابو دمحم محمود -  267

 المظلوم شارع 14 عمارة 3 محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا شرٌؾ الدٌن عالء شرٌؾ -  268

  المأمون حسن ش الرابع الدور A4 شمه 38 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وادي دمحم دمحم التواب عبد ماهر -  269

 االمٌرٌه - نصر الرحمن عبد امتداد ش 38 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم جمال دمحم -  271

  المبٌض عزبه الفمى ابراهٌم 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب السٌد هللا عبد ولٌد -  271

 4 رلم شمه الطٌران ش 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 349555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، همام دمحم الراضً عبد دمحم -  272

 المبانً اسماعٌل شارع( 19/ ) الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم على -  273

 الساٌح دمحم حارة 21 ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 314833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل دمحم امٌن اشرؾ -  274

 42 رلم وحدة التجارى أ االرضى الدور االزبكٌة التوفٌمٌه سوق ش 16&14/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالً دانٌال ؼالً مرٌم -  275

 7 رلم محل - بالمٌزانٌن كلٌوباترا شارع 43 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عبدهللا علً -  276

  الفرز محطه ش 14 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى سٌد دمحم احمد -  277

  م عزبه الورش مربع االمل 23 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد رمضان دمحم محمود -  278

 االول سلٌم شارع 81 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان احمد جمال احمد -  279

 اسوان ش من الشرٌؾ مجمع ش 3 ،:   الـتأشٌر

 تم 21211325 تارٌخ وفً 431764    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التصدٌر و االستٌراد و العامه للمماوالت العرٌنى -  281

 شمه من ؼرفة - الجولؾ أرض الذهبى الدٌن شمس ش 39/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تم 21211325 تارٌخ وفً 431764    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرٌنى ٌوسؾ مدحت حسن/ لٌصبح االسم تعدٌل -  281

 شمه من ؼرفة - الجولؾ أرض الذهبى الدٌن شمس ش 39/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 411865    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم الحسٌنى عاصم -  282

 رجالش تجارٌه وبسمه سٌارات وتكٌٌؾ كهرباء وبنشاط اكتوبر6-11ح6 بالعماره محل بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر

 جنٌها الؾ وخمسون مائه 151111 مال وراس

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بهٌج رمضان صالح -  283

  الجٌش طالئع نادى خلؾ البنات كلٌه مشروع 22 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 431811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد روفائٌل سعد روفائٌل -  284

 الحافظ عبد على احمد ش 4 باعمار محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 431815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد رمضان ابراهٌم -  285

 الرشٌد هارون ش 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 431819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد جابر احمد عمرو -  286

 اول نصر مدٌنة فرٌد دمحم شارع 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 431818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده رمضان منٌر ؼاده -  287

  عفٌفى الدٌن جمال شارع 38 ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 398691    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس كامل فاروق سامح -  288

 براس عضوٌه مزٌبات تصنٌع بنشاط رمضان من العاشر بلبٌس طرٌك العروبه تمسٌم/  بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر

  جنٌها الؾ خمسون 51111 مال

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 417193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد فرج محمود -  289

 نصر مدٌنة زهراء 4 على 2183 بالعمار شمه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 431817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود فتحى عنتر فتحى -  291

 2 شمة االرضى فوق االول الدور خانه المسافر ش من جابر زلاق 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 414584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن محمود نبٌل رنده -  291

  شٌراتون مساكن - لرٌش صمر 121 بالعمار 11 رلم الشمة من حجرة لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 431821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زنون حسنٌن حسن حسنٌن -  292

 االرضى الدور الهجانة عزبة الورشه شارع 35 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 431829    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى حسنى الدٌن بدر نسمه -  293

 الدوله معز - 51 عمار 5 ب 13 ق االول الدور - 2 شمة ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 411583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم انور دمحم االسالم سٌؾ انور -  294

  المجمع شارع من المالءه االرضى بعد العاشر الدور 131 شمه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 431825    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبساوى سعٌد دمحم دمحم سعٌد -  295

  العشرٌن البملً عبد ش 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 375353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشرى مصطفى ممدوح دمحم تامر -  296

 رشدى ش 15/  عنوانبال الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 428271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سعد دمحم الرحمن عبد -  297

  الجولؾ ارض المدفعٌه مشروع 14 عمار ب محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 375353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشري مصطفً ممدوح دمحم تامر -  298

  الصدٌك بكر ابو ش 111/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 375353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشري مصطفً ممدوح دمحم تامر -  299

 رشدى ش 15/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان الدٌن عز دمحم طارق -  311

 خارجه باشا عزت ش 4 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 428271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سعد دمحم الرحمن عبد -  311

 الجولؾ ارض المدفعٌه مشروع 14 عمار ب محل  ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرابى صابر دمحم احمد -  312

 مسكن االلؾ االنتاج 151 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 391615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌز صموئٌل جورج سامح -  313

 9 شمه الثالث الدور النزهه ش 161 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان ٌلتعد تم 21211331 تارٌخ وفً 391615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌز صموئٌل جورج سامح -  314

 الخامس الدور 12 شمه السباق شارع 113  االخر الرئٌسى الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 391615    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌز صموئٌل جورج سامح -  315

 9 شمه الثالث الدور النزهه ش 161 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 414564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد ابراهٌم عابد عزت احمد -  316

  عباس وفٌك شارع 3/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بلح المنعم عبد محروس عزت -  317

 مهمشه صدٌك دمحم ش 45 ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 415185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سعٌد دمحم -  318

  سنتر سٌتى التجارى المركز 46 وحده ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 419763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عٌد دمحم هانى -  319

 الصٌرفى ابن ش 5 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ونٌس دمحم احمد محمود -  311

 الؽورٌه - هللا لدٌن المعز ش 36 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 419763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عٌد دمحم هانى -  311

  الصٌرفى ابن ش 5/ الكائن بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 415185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سعٌد دمحم -  312

  الصوالحى عطٌه شارع الشانزلٌزٌه 2 مول السراج 43 محل/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 415185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سعٌد دمحم -  313

  سنتر سٌتى التجارى المركز 46 وحده/  بالعنوان فرع اضافه ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431828    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزاز سعد حسٌن منٌر -  314

  سراج نجاتى ش 85 بلون 6 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر ابو هللا فتح شحاته دمحم -  315

  1 رلم شمه 6 م - 127 ب المرٌفى دمحم شارع 21-127 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 421124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على على انور سمٌر -  316

 المبٌسى شلبى حاره 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 427117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق نصر نشات صموئٌل -  317

  االمل ش 6 رلم بالعمار 4 رلم مكتب - بالعنوان الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد حسن دمحم اشرؾ -  318

  السابع الدور شمه فى ؼرفه الثوره ش من نوح جمال ش 1 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود زكً عبدهللا نعمه -  319

  االرضً فوق االول الدور 14 محل الجمهورٌه شارع 65 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431844    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السما دمحم لاسم رمزى مدحت -  321

 13 شمه الرابع الدور المبانى اسماعٌل من جوهر ٌسرى ش 4 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431842    برلم لٌده سبك  ، فرد اجرت ، الجوهرى دمحم ناجى دمحم مصطفى -  321

 2 رلم شمه علوى االول الدور المطرٌة خارجة من الدٌن عز ش سابما   8/أ9 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 381154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبً عبد حسن سٌد محمود -  322

  العاشر الحى لرٌش صمر مساكن 41 بلون 5 عمار 16 شمه الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 417912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدهبى منصور كمال اشرؾ اندرو -  323

 هلٌوبلس شٌراتون مساكن 6 رلم شمة 1179 مربع ه3 لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمولً لناوي لناوي عصام -  324

  العمار مدخل شمال االرضً الدور 7 رلم محل االول سلٌم شارع من هندٌه امٌن شارع 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 421744    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب احمد عبدالعزٌز دمحم اٌناس -  325

  كفرع الؽاؤه مع - البدروم من جزء دراز عبدهللا 19/  لٌصبح الرئٌسً الممر عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود محمود المنعم عبد اٌمن -  326

  المالن دٌر المالن عبد ش 19 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431843    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد العظٌم عبد عصام دمحم رامى -  327

 شمه - الشروق فالً جرٌن كمبوند فٌال من 62 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 411657    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالحمٌد عبدالرحمن ابراهٌم -  328

 الزهراء العشرٌن ش 94/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 415885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زلط عبده دمحم عبدالحمٌد عمر -  329

  التانٌه المرحله 2 شمه نصر مدٌنه زهراء العسكرٌه المحكمه شارع 44 عماره/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 417118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر دمحم سٌد اشرؾ -  331

 الزٌتون - الحلمٌة مساكن 18 ش 71 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وفا مامون دمحم الدٌن محى دمحم -  331

  العماد عباس ش 47 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 431846    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود السٌد طارق هدٌر -  332

  الجبل ترعه اباظه ش ب 14 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 414125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه كامل وجٌه وائل -  333

  نصوح ش 65/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 416183   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى سٌد فاروق الرحمن عبد احمد -  1

 ع م ج داخل عماله تورٌد/  نشاط الؽاء:  التأشٌر وصؾ

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431736   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد صالح دمحم -  2

 ٌدوٌة العدد تجارة/ لٌصبح النشاط تعدٌل



 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

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 417552   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم صبرى سها -  3

 ( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما) وتصدٌر استٌراد/  نشاط اضافة

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 425756   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن سمٌر اسالم -  4

 . والمماوالت الشمسٌه الطالة محطات أعمال/  نشاط اضافة

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 416178   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد ٌوسؾ هللا حماٌة -  5

 العمارى االستثمار/  نشاط الؽاء:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 392119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌن مرسى العزٌز عبد سعٌد -  6

 سٌارات اكسسوارات تجاره/  نشاط اضافه:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 428345   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا عزٌز عادل صبحى -  7

 ( العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت دون)  عمومٌة تورٌدات/  نشاط اضافة

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 386376   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم الحكٌم عبد دمحم -  8

 والكتب والمجالت الصحؾ ؼصدار عدا فٌما الكمبٌوتر وبٌع صٌانة االصلى النشاط ألى العامة المماوالت نشاط اضافة:  التأشٌر

 لسنة 699 رلم امنٌة موافمة.  الالزمة التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن نترنتواال والمصاحؾ الدٌنٌة
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:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 415181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ محمود دمحم احمد -  9

 العماري التسوٌك/  نشاط واضافه - التصدٌر و االستٌراد/  نشاط الؽاء

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 418866   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض هللا جاب وهٌب سامح -  11

 تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت فٌماعدا) عمومٌه تورٌدات مكتب/لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 ( .العمالة

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 421321   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده دمحم دمحم دمحم السٌد -  11

 عمارى تسوٌك/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 414627   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ فهمى مٌشٌل مروه -  12

 منزلٌه وادوات كهربائٌه اجهزه تجاره/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 286222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات ؼٌار لمطع اشرؾ مؤسسة -  13

 السٌارات ؼٌار لطع تورٌد/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 286222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دسع دمحم دمحم اشرؾ -  14

 السٌارات ؼٌار لطع تورٌد/ لٌصبح النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 356597   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد هللا عطا عشم شحات -  15

 مستعمله مٌاه مواتٌر بٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 421648   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر الجمركً للتخلٌص الحسن ابو -  16

 التصدٌر/  نشاط اضافه:  التأشٌر وصؾ, 

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 421648   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عنتر عمرو -  17

 التصدٌر/  نشاط اضافه

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 423174   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس ثابت عنتر كارتر -  18

 ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت فٌماعدا) تجارٌة وتوكٌالت عمومٌه تورٌدات/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 ( .العمالة تورٌد



 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

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 356985   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجماوى احمد وفائً احمد -  19

 ( والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما) ومؤتمرات معارض تنظٌم - نشاط اضافه:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 286344   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه زاٌد دمحم تحتمس -  21

 والتوكٌالت العام والمطاع للحكومه والتورٌدات(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد

 التجارٌه

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 423412   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد ابراهٌم فتوح احمد -  21

 سمعٌه مصنفات وعرض سمعٌه مصنفات وعرض ؼنائٌه او موسٌمٌه منوعات وعرض دش عرض/  نشاط اضافه:  التأشٌر

 علً الحصول بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما) الكمبٌوتر طرٌك عن بصرٌه

 2121 لسنه 1328 رلم امنٌه موافمه -( الالزمه التراخٌص

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 391193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فهمى السٌد الدٌن صالح سماح -  22

 االستٌراد - نشاط حذؾ:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 289929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼنٌم الفتاح عبد بركات دمحم -  23

 ( العماله تورٌد دون)  عمومٌة تورٌدات/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 289929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوٌدار الفتاح عبد بركات دمحم -  24

 ( العماله تورٌد دون)  عمومٌة تورٌدات/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 258448   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد عبدالرحٌم محمود -  25

 التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد/  نشاط الؽاء:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 355481   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل المنعم عبد دمحم خالد -  26

 تجارٌه توكٌالت/  نشاط اضافة:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 426325   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للته نظٌر زكرى ماجد -  27

 19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 مرةالف عدا فٌما االستٌراد/  نشاط اضافة

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 423971   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد سعد على محمود -  28

 النشاط من مكتب كلمة وحذؾ -( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما)  االستٌراد/  نشاط اضافة

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 414139   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن على  سعٌد عاطؾ دمحم -  29

 العربٌه مصر جمهورٌة داخل عماله تورٌد/  نشاط حذؾ:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 417735   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصعٌدى احمد ابراهٌم وفاء -  31

 التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والنترنت والحراسة األمن عدا فٌما المٌادة وتعلٌم تدرٌب/ نشاط اضافة:  التأشٌر

 . الالزمة

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 348611   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الجلٌل عبد سمٌر -  31

 االستٌراد/  نشاط حذؾ

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 223925   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان دمحم حسن حسن -  32

 مبانً وتشطٌبات تخصصٌه تكمٌلٌه واعمال كهرومٌكانٌكٌا اعمال/  لٌصبح النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 419698   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق دسولى جمال اشرؾ -  33

 السٌارات ؼٌار لطع وتورٌد سٌارات مٌكانٌكٌا ورشه - نشاط اضافه:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 313443   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالرحمن حسن عبدالعزٌز -  34

 االستٌراد/  نشاط حذؾ:  التأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 421994   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العسكرٌة لالكسسوارات جاد -  35

 الشركات واحتٌاجات الرٌاضٌة واالدوات العسكرٌة االكسسوارات و المالبس وتوزٌع وبٌع تجارة لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 التراخٌص على الحصول بعد(  الالسلكٌة والكامٌرات والحراسة واالمن العمالة تورٌد)  عدا فٌما  العمومٌة والتورٌدات والمهمات

 2121 لسنه 665 رلم امنٌة موافمة  للنشاط والمنظمة الالزمة

 تم21211311 تارٌخ وفً 421994   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات جاد/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  36

 الرٌاضٌة واالدوات العسكرٌة االكسسوارات و المالبس وتوزٌع وبٌع تجارة لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 بعد(  الالسلكٌة والكامٌرات والحراسة واالمن العمالة تورٌد)  عدا فٌما  العمومٌة والتورٌدات والمهمات الشركات واحتٌاجات

 2121 لسنه 665 رلم امنٌة موافمة  للنشاط والمنظمة الالزمة التراخٌص لىع الحصول

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 421994   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد امام جمال كرٌم -  37

 والمهمات الشركات واحتٌاجات الرٌاضٌة واالدوات العسكرٌة االكسسوارات و المالبس وتوزٌع وبٌع تجارة لٌصبح النشاط تعدٌل

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد(  الالسلكٌة والكامٌرات والحراسة واالمن العمالة تورٌد)  عدا فٌما  العمومٌة والتورٌدات

 2121 لسنه 665 رلم امنٌة موافمة  للنشاط والمنظمة

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 426981   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج سٌد دمحم احمد حسٌن -  38

 وورق كتابٌه ادوات تورٌدات/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 393443   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان احمد السٌد ٌسرى -  39

 التسوٌك -(  19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد -العامة المماوالت/ نشاط اضافة:  التأشٌر

 ( . العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما)  العامة التورٌدات -العمارى والتطوٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 422241   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل فؤاد دمحم احمد تمٌم -  41

 حرٌمى كوافٌر/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 412488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى مسعد ابراهٌم -  41

 (الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد) المحجرٌه االعمال/  نشاط اضافه

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 399193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عازر وٌصا مكرم ماجد -  42

 االستٌراد نشاط حذؾ:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 418518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ جورج ٌسرى مارٌان -  43

 انواع جمٌع تورٌد - االتٌه االنشطة واضافة(  العماله وتورٌد واالعالن الدعاٌة عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 انواع جمٌع وتورٌد واللوادر االوناش جمٌع وتورٌد الطلمبات انواع جمٌع وتورٌد السالسل انواع جمٌع وتورٌد والبلون المحابس

 سٌارات وتورٌد الخراطٌم انواع جمٌع وتورٌد والكباسات الضواؼط انواع جمٌع وتورٌد الؽلٌات انواع جمٌع وتورٌد الوٌرات

 لطع جمٌع وتورٌد واالخرى البترولٌة التنكات انواع جمٌع وتورٌد(  الكٌمٌائٌة والمواد البترول)  السائلة المنتجات

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 418518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ جورج ٌسرى مارٌان -  44

 كافة وتورٌد والسٌارات الثمٌلة المعدات كافة وتورٌد والؽازات البترولٌة المواد نمل لسٌارات التشؽٌل ومستلزمات الؽٌار:  التأشٌر

 الكارتون وتورٌد الؽذائٌة المواد كافة وتورٌد وانواعها اشكالعا بكافة الطبٌعى الؽاز ومواسٌر البترول بمطاع الخاصة المواسٌر انواع

 انواع كافة وتورٌد انواعها بكافة سٌور وتورٌد االنتاج خطوط جمٌع وتورٌد االستٌكارات كافة وتورٌد انواعة بكافة والبالستٌن

 الضؽط)  الكهربائٌة واللوحات الكهربائٌة المحوالت كافة وتورٌد البترول بمطاع الخاصة الكٌماوٌة المواد

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 418518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ جورج ٌسرى مارٌان -  45

 الزٌوت انواع جمٌع وتورٌد العوازل انواع جمٌع وتورٌد  الكهربائٌة االدوات وجمٌع(  العالى:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 411271   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم عبدالبالى فاروق احمد -  46

 الؽذائٌة المواد وتورٌدات العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تأشٌرال وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 431477   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم جمال حماده -  47

 ( والدولى والداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  العمال نمل/  لٌصبح النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 335948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر عباس رشاد دمحم -  48

 االستٌراد نشاط الؽاء:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 415298   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد بكرى السٌد مصطفى -  49

 واالعالن الدعاٌة/ نشاط الؽاء:  التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 412686   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ؼالى ابراهٌم مٌنا -  51

 العمومٌه والماوالت الطبى الدلٌل تسوٌك خدمات:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 351515   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الداٌم عبد العزٌز عبد معاذ -  51

 منسوجه ؼٌر انسجه من مالبس تصنٌع/  نشاط اضافه:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 391249   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توما كامل مراد رٌهام -  52

 (2121لسنة547رلم امنٌة موافمة)االلى الحاسب أجهزة على البرامج وتداول وبٌع عرض/ نشاط اضافة

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 391249   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توما كامل مراد رٌهام -  53

 (2121لسنة547رلم امنٌة موافمة)االلى الحاسب أجهزة على البرامج وتداول وبٌع عرض/ نشاط اضافة

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 322111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم السٌد سامً -  54

 الهواء وخوانك مخارج تورٌد/  نشاط اضافة

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطاوى دمحم على دمحم سها -  55

 الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ تعبئة/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 418142   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا رضوان جابر الدٌن ضٌاء -  56

 مطعم/  الً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431178   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً هللا عبد حمدي دمحم -  57

 من 36 الفمرة عدا فٌما) واالستٌراد والتصدٌر ؼذائٌة مواد وتورٌدات وااللكترونٌة الكهربائٌة االجهزة صٌانة/ لٌصبح النشاط تعدٌل

 (. 19 والمجموعة 6 المجموعة

 اضافة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 419864   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه فتحى دمحم -  58

 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما/  االستٌراد نشاط

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 427351   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌؾ اسماعٌل دمحم مجدى -  59

 االستراتٌجٌة و والتسوٌمٌة االلتصادٌة والدراسات االستشارات/  نشاط اضافة:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 385914   برلم لٌده كسب  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الدسولى ابراهٌم اشرؾ -  61

 واالنترنت الكمبٌوتر مجاالت دون الكهربائٌة السٌارات شحن خدمة/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 417161   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوده ابراهٌم فوده شرٌؾ -  61

 التراخٌص علً الحصول ٌعد) والمحجرٌه والمنجمٌه المعدنٌه المواد وتورٌد واستخراج واستكشاؾ التنمٌب/  نشاط اضافه:  التأشٌر

 (الالزمه والموافمات

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 419861   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راؼب جمال دمحم حسام -  62

 عمارى تسوٌك/  نشاط اضافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 423717   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجلٌل عبد حسن ناجى مصطفى هند -  63

 الجراحٌه العملٌات اجراء دون سنتر بٌوتى/ الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ

 تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 419218   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم منصور دمحم -  64

 ( العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات/  لٌصبح النشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 415517   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرحمن عبد الرازق عبد كرٌم -  65

 العام والموالع الحدائك تنسٌك واعمال االمٌتال الوجهات واعمال والتخصٌصه العامه المماوالت - نشاط اضافه:  التأشٌر وصؾ

 موالعها فى واالندسكٌب

 تم21211324 تارٌخ وفً 375623   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المصرٌة المنتجات جمٌع لتصدٌر العبادى مؤسسة -  66

 االستٌراد/  نشاط الؽاء:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 375623   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم احمد حسن -  67

 االستٌراد/  نشاط الؽاء:  التأشٌر

 تارٌخ وفً 375623   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المصرٌة المنتجات جمٌع وتصدٌر لالستٌراد العبادى مؤسسة -  68

 االستٌراد/  نشاط الؽاء:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211324

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 399136   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى السٌد شٌماء -  69

 والتصدٌر االستٌراد/ نشاط الؽاء

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 326189   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكرتون لتجاره حشمت دمحم -  71

 كرتون وتجاره ورشه/  نشاط اضافه:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ , النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 378651   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للتصدٌر الجمال دمحم -  71

 االستٌراد/  نشاط الؽاء

,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 378651   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد الجمال دمحم مكتب -  72

 االستٌراد/  نشاط الؽاء:  التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 417398   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسٌد ٌوسؾ سامح ٌوسؾ -  73

 بدنٌه ولٌاله تدلٌن/  الً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 419718   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم السٌد دمحم -  74

 االلى الحاسب أجهزة وتصدٌر( واالعالن الدعاٌة عدامجاالت فٌما)  وتورٌدات وصٌانة وتوزٌع تجارة/ لٌصبح النشاط تعدٌل

 على الحصول العمالةبعد وتورٌد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحؾ إصدار عدا فٌما)  ومستلزماته

 2121لسنة 733 رلم امنٌة موافك ز الالزمة التراخٌص

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 313154   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد عمرو -  75

 ومعداتها زراعٌه االت ؼٌار لطع تجاره - نشاط اضافه:  التأشٌر

 تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 388113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات ؼٌار لطع لتجارة النمٌري مؤسسه -  76

 االستٌراد/  نشاط حذؾ:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 388113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واالستٌراد للتجارة النمٌرى مؤسسة -  77

 االستٌراد/  نشاط حذؾ:  التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 رٌختا وفً 371162   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن شرؾ بسٌونً السٌد اسامه -  78

 الؽذائٌه والمكمالت والمطهرات الصٌدلٌه المستحضرات تسجٌل فى الفنٌه االستشارات اعمال - لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 الجو ومطهرات االطفال واؼذٌه ومستحضرات الخاصه واالؼذٌه الطبٌه والمستلزمات



 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

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 411656   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم حامد السٌد -  79

 الحصول بعد( االنترنت عدا فٌما) الدش طرٌك عن وبصرٌه سمعٌه مصنفات وعرض سرٌعه وجبات تمدٌم/  لٌصبح النشاط تعدٌل

 2121 لسنه 681 رلم امنٌه موافمه - الالزمه التراخٌص علً

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 413385   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ربه عبد فؤاد هٌثم -  81

 الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات الري وشبكات الحدائك وصٌانه التجمٌلٌه الزراعه اعمال/  نشاط اضافه:  التأشٌر

 (العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 417193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد فرج محمود -  81

) عامة وتورٌدات للؽٌر بضائع وشحن( والدولى والداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  نمل

 ؼذائٌة مواد تورٌدات(  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن عاٌةالد مجاالت عدا فٌما

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 418592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌطرى رمسٌس مكتب -  82

 التجارٌة التوكٌالت و(   19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد/  نشاط اضافة:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 261334   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العسٌلى حسن  دمحم دمحم -  83

 االستٌراد نشاط حذؾ

,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 411583   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم انور دمحم االسالم سٌؾ انور -  84

 االستٌراد نشاط حذؾ:  التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 413123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود على بكر ابو حاتم -  85

 2121 لسنة 712 رلم امنٌة موافمة واعالن دعاٌة/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 413778   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم حماده -  86

 سٌارات تجاره/  لٌصبح النشاط تعدٌل

 تارٌخ وفً 413778   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  دمحم حسن دمحم حماده)  السٌارات لتجارة الصمر معرض -  87

 سٌارات تجاره/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 274227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد هللا عبد سامً -  88

 كهرومٌكانٌكٌة مماوالت/  نشاط اضافة

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 274227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنجى السعٌد عبدهللا سامى -  89

 كهرومٌكانٌكٌة مماوالت/  نشاط اضافة:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 342854   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عامر فتاح -  91

 ( العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  وتورٌدات مماوالت/  لٌصبح النشاط تعدٌل

,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 414564   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد ابراهٌم عابد عزت احمد -  91

 والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات وتشطٌبات مماوالت/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ

 (العماله تورٌد ودون ومستلزماته

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 418881   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس دمحم احمد مصطفى -  92

 ( العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 262916   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً دمحم -  93

 السٌارات ؼٌار لطع تجارة/ لٌصبح النشاط

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 311793   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا دمحم عبدالرحٌم حازم -  94

 ممابر وبناء عمارى واستثمار اراضى تمسٌم/  نشاط اضافة:  التأشٌر



 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

,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 417912   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدهبى منصور كمال اشرؾ اندرو -  95

 عمارى تسوٌك نشاط اضافة:  التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 416111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حلمى عاطؾ احمد -  96

 تصدٌر/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431513   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد سعد نبٌل -  1

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431515   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرؤوؾ عبد احمد الرؤوؾ عبد -  2

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431534   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جودلى سٌد احمد محمود -  3

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431548   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد هللا حمد السٌد سامح -  4

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431611   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناصر السعٌد السٌد منى -  5

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 344149   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن اسماعٌل ابراهٌم -  6

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 431739   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن ابراهٌم صالح -  7

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431752   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عازر رمسٌس حنا تادرس -  8

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 417564   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان محمود جمال -  9

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 431781   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌؾ حسن السٌد راضى -  11

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربٌع دمحم احمد بدر خالد -  11

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد روفائٌل سعد روفائٌل -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431836   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان الدٌن عز دمحم طارق -  13

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على عبٌد على هانى -  14

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431522   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهجرسى دمحم سٌد عفت احمد -  15

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431528   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرٌحه مصطفى ؼنٌمى عطا احمد عطا -  16

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431555   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فرج عثمان صابر سامٌه -  17

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431555   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فرج عثمان صابر سامٌه -  18

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431562   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الؽنى عبد سمٌر احمد -  19

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431615   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق خلٌل لٌبك رزق -  21

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431748   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ؼانم سالمه محمود -  21

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 411148   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حنفى دمحم اٌمن -  22

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بهٌج رمضان صالح -  23

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 428271   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سعد دمحم الرحمن عبد -  24

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431832   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرابى صابر دمحم احمد -  25

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431516   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن محمود احمد جمال عبدهللا -  26

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431564   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جهاد حسٌن احمد حسٌن -  27

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431566   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الفتاح عبد محمود احمد -  28

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431583   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼانم حافظ ممبل اٌناس -  29

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431611   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم السٌد دمحم -  31

 خاص: التأشٌر



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431723   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حسن عبدالرحمن وائل -  31

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431754   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات سامى -  32

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431756   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كمال مدحت دمحم -  33

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431819   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد رمضان دمحم محمود -  34

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431834   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ونٌس دمحم احمد محمود -  35

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431851   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وفا مامون دمحم الدٌن محى دمحم -  36

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431515   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جدامى شعبان/ د صٌدلٌة -  37

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431517   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ماضى فتحى مصطفى -  38

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431546   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم الوٌفى مسعد -  39

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431611   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس لرنى حسن الدٌن حسام -  41

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 373832   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دمحم فوزٌه -  41

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 431729   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد حامد حسن أبتسام -  42

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 431738   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمارى السالم عبد الكرٌم عبد على -  43

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 431767   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب سٌد ذكى نبٌل احمد -  44

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 431819   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد جابر احمد عمرو -  45

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431846   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود السٌد طارق هدٌر -  46

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431516   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الناصر عبد دمحم صالح طاهر -  47

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه دمحم حسٌن جمعه دمحم مروه -  48

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431547   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر دمحم مختار خالد -  49

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431552   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد ابراهٌم جمال -  51

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431567   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجٌد عبد عبدهللا  محمود دمحم -  51

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 431591   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بولس دانٌال شحاته جوزٌؾ -  52

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431597   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دلٌش هالل البدرى الضبع -  53

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 431731   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر محمود دمحم -  54

 خاص

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 431741   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاي فؤاد كرمً روزالٌن -  55

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 381138   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك صدٌك مملون عمرو -  56

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 431775   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى الفتاح عبد محسن دمحم -  57

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 431783   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت صبحى دمحم ثابت بسنت -  58

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431759   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسنٌن جوده رنٌم -  59

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431519   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن على احمد على -  61

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431541   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا لطؾ لبٌب سعد لبٌب -  61

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431557   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان النبى عبد الكرٌم عبد رضا -  62

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431559   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على العال عبد على نفٌسه -  63

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431579   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الؽنى عبد عبدهللا الزهراء -  64

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431614   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر عبدالسالم ٌحى محمود -  65

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 426981   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج سٌد دمحم احمد حسٌن -  66

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 419698   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق دسولى جمال اشرؾ -  67

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431761   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي انور ابراهٌم مجدي -  68

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 431618   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد شحاته امٌن حسٌن -  69

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 425866   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد السٌد مصطفى دمحم -  71

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 431815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد رمضان ابراهٌم -  71

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 391615   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌز صموئٌل جورج سامح -  72

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431524   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا حبٌب عادل رامى -  73

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431525   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد احمد عبدالنبى جمال -  74

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431535   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ دمحم رمزى ممدوح -  75

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431573   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الفتاح عبد حمدي اسالم -  76

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431578   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد دمحم زٌد ابو ٌاسر -  77

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431722   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته مصطفى اللطٌؾ عبد دمحم -  78

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽذائٌة المواد وبٌع لتورٌد اٌمان -  79

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431749   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس امٌن نشأت افراٌم -  81

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431764   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واكد دمحم سلٌمان دمحم عاطؾ -  81

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431762   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباز السٌد السٌد خالد -  82

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431826   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد دمحم حسام -  83

 خاص: التأشٌر

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شمر مخبز -  84

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 418122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى السٌد سوزان -  85

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 415185   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سعٌد دمحم -  86

 خاص

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 419763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عٌد دمحم هانى -  87

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى خٌرى هانى مٌراى -  88

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431521   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل موسً الفتاح عبد ٌحًٌ -  89

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431527   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالكافى احمد عبدهللا -  91

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431551   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بلتاجى ابراهٌم دمحم مصطفى -  91

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431568   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب ابراهٌم ناجح ابراهٌم -  92

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431585   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شنوده شولً ثروت فٌلٌب -  93

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 431592   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوحنا عدلى عماد اندرو -  94

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431613   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن هللا عبد محمود رجب -  95

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431619   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حنفى محمود اٌناس -  96

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431751   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دخلله مسلم راشد سٌد -  97

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 431771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالجواد جمال عبدالرحمن -  98

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 431776   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه ٌوالٌم ماهر بطرس -  99

 خاص: التأشٌر



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431799   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمكرى دمحم سٌؾ محمود -  111

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431817   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم على -  111

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 431825   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبساوى سعٌد دمحم دمحم سعٌد -  112

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431828   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزاز سعد حسٌن منٌر -  113

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431852   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود محمود المنعم عبد اٌمن -  114

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431514   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبره عزٌز فوزى مرٌم -  115

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431538   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سلٌم الداٌم عبد فتحى -  116

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431615   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمود جمال هللا عبد -  117

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431616   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم علً نبٌه فتحً نهً -  118

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431757   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا مسعد مجدي هانً -  119

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431759   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ الروءؾ عبد ناجى دمحم -  111

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431765   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب على دمحم عبده كرٌم -  111

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 431786   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على الناصر عبد جمال عمرو -  112

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431797   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عوض دمحم فهد -  113

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431813   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وادي دمحم دمحم التواب عبد ماهر -  114

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود زكً عبدهللا نعمه -  115

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431844   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السما دمحم لاسم رمزى مدحت -  116

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد جابر احمد كرٌم -  117

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431518   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان السٌد عامر الحكٌم عبد محمود -  118

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431531   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد مسعد ٌوسؾ سامى -  119

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى عبدالعزٌز دمحم خالد انجى -  121

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 431614   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب علً احمد سمٌر دمحم -  121

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431619   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه موسى عطٌه طلعت -  122

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 431728   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على حمدان ابراهٌم اسالم -  123

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 431745   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد على ٌوسؾ عوض ولٌد -  124

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431751   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى الظاهر عبد السٌد دمحم -  125

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 431766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البطاط دمحم سعد دمحم فاتن -  126

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 431785   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى احمد بدران احمد مجدى -  127

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽذائٌه المواد لتجاره سٌد -  128

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431816   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى سٌد دمحم احمد -  129

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 431818   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده رمضان منٌر ؼاده -  131

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431499   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان دمحم سٌد دمحم تامر -  131

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431539   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زارع تمام محمود كارم -  132

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431558   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمٌس توفٌك كامل عدلى -  133

 خاص: التأشٌر



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431577   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسران ربال جاد محمود احمد -  134

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431612   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج عامر احمد حسن حسام -  135

 خاص: التأشٌر وصؾ

 الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو العزٌز عبد عاصم محمود -  136

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 431736   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده دمحم السٌد حسٌن رشا -  137

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431755   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الملن عبد مورٌس ماجد كٌرلس -  138

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431827   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى دمحم الشاملى مهران -  139

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان احمد جمال احمد -  141

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431835   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بلح المنعم عبد محروس عزت -  141

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن علً احمد عبدهللا -  142

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431523   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل بشاره نبٌل كرٌم -  143

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431571   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم سعٌد كرٌم -  144

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431574   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌزار السٌد دمحم ابراهٌم -  145

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431613   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هارون جبر عطا عاطؾ -  146

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 431732   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس تناؼو وجدى اندرو -  147

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431747   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للرجال وحٌد كوافٌر -  148

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431761   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم اسالم -  149

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معروؾ احمد احمد توفٌك دمحم -  151

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431796   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فٌلبس عزٌز نادي مٌنا -  151

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431813   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عبدهللا علً -  152

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431843   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد العظٌم عبد عصام دمحم رامى -  153

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 392831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود ابو رجب المتولى سعٌد -  154

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431513   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهٌم علً دمحم -  155

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431517   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان سلٌمان دمحم -  156

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431531   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼازي عبده دمحم احمد -  157

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431549   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد المادر عبد -  158

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431586   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الاله عبد دمحم محمود احمد -  159

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431618   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه بكر هللا عوض امل -  161

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431724   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌان احمد الفتاح عبد دمحم الفتاح عبد -  161

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع ٌلتعد تم21211316 تارٌخ وفً 431741   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى حامد فتحى حامد -  162

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 431768   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه منصور عٌد دمحم الكرٌم عبد -  163

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431818   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالً دانٌال ؼالً مرٌم -  164

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 431821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زنون حسنٌن حسن حسنٌن -  165

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 431829   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى حسنى الدٌن بدر نسمه -  166

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر ابو هللا فتح شحاته دمحم -  167

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431849   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمولً لناوي لناوي عصام -  168

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431512   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحفناوى عبدالمادر فهمى دمحم -  169

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431514   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم دمحم سٌد ٌوسؾ -  171

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431536   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عواد اسماعٌل سمٌر -  171

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431551   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ بحٌري سٌد خالد -  172

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 431588   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الباز اشرؾ -  173

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431617   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الشحات دمحم دمحم -  174

 خاص: أشٌرالت

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431725   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جابر سعٌد احمد -  175

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 431742   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً السٌد علً السٌد -  176

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 431769   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد ابراهٌم ناجى احمد -  177

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم جمال دمحم -  178

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431822   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب السٌد هللا عبد ولٌد -  179

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 417258   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم دمحم على اشرؾ -  181

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431542   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم ناصر ابراهٌم -  181

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431544   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس عبدالعاطى عبدالستار احمد -  182

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431561   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بولس لبٌب سعد ناهد -  183

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 431587   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى دمحم سعٌد احمد -  184

 خاص: التأشٌر



 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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 888888   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للمماوالت الباز اشرؾ -  185

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431612   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد الرؤوؾ عبد احمد سٌد طارق -  186

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 431734   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ممدوح دمحم -  187

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 431746   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد دمحم نزٌه عمر -  188

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 412268   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد الهادى عبد دمحم -  189

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 431773   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ تادرس رفعت مٌنا -  191

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 431774   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفً الدٌن بهاء ٌسرا -  191

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 431787   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد عمر عالء -  192

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 431817   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود فتحى عنتر فتحى -  193

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 431521   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد حسٌن رجاء -  194

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 431537   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن احمد دمحم -  195

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 431554   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس شلبى فصٌح سامح -  196

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431569   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا شعبان -  197

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431581   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسً دمحم الدٌن محً دمحم -  198

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431589   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانى دمحم موسى دمحم -  199

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 431616   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصٌلحى مصطفى مصٌلحى سامح -  211

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 431618   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد شحاته امٌن حسٌن -  211

 خاص: التأشٌر



 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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431758   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود نوبى محمود -  212

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 431763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد بهنس عزت دمحم -  213

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431788   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الحافظ عبد على سٌد -  214

 خاص: التأشٌر وصؾ

 الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 431795   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه عفٌفى ورده ابو دمحم محمود -  215

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 431814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا شرٌؾ الدٌن عالء شرٌؾ -  216

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد حسن دمحم اشرؾ -  217

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 431842   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجوهرى دمحم ناجى دمحم مصطفى -  218

 خاص: التأشٌر وصؾ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   والؽذائٌة العامة للتورٌدات جولدن: الى 431414 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  1

 للمماوالت حكٌمو/ لتصبح السمة تعدٌل: الى 386376 لمبر الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211312:  تارٌخ فى  ،  -  2

   الكمبٌوتر وصٌانة والتورٌدات

   الجٌد عبد حسنٌن حسٌن مجاهد: الى 326896 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211313:  تارٌخ فى  ،  -  3

   االحذٌه لتصنٌع براند مؤسسه: الى 422151 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211314:  تارٌخ فى  ،  -  4

   السٌارات ؼٌار لطع لتورٌد الهندسٌة: الى 286222 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211314:  تارٌخ فى  ،  -  5

 المٌاه مواتٌر لبٌع البطل مؤسسه: الى 356597 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211314:  تارٌخ فى  ،  -  6

   المستعمله

   للمصوؼات الرٌماس: الى 336958 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211314:  تارٌخ فى  ،  -  7



 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

   ادفرتٌزنج فاربن: الى 356985 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  8

   كاربت بوٌنت/ لتصبح السمة تعدٌل: الى 411615 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  9

   والمماوالت للتورٌدات تٌكن: الى 382284 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  11

 الجمركً للتخلٌص الحسن ابو: الى 421648 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  11

   والتصدٌر

   التجارٌه السمه الؽاء: الى 421648 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  12

 العمومٌة للتورٌدات الرواد: الى 415498 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211318:  تارٌخ فى  ،  -  13

ALROWAD FOR GENERAL SUPPLIES   

   D I Sاس اى دى/ لتصبح السمة تعدٌل: الى 427862 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  14

 وتورٌد لصٌانه المتخصص مؤسسه: الى 419698 لمبر الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  15

   السٌارات ؼٌار لطع

 والمستلزمات االدوٌة لتورٌد الرواد: الى 419142 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  16

   الطبٌة

   العسكرٌة لالكسسوارات جاد: الى 421994 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  17

   دمحم حسن دمحم حماده: الى 413778 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211315:  تارٌخ فى  ،  -  18

   السٌارات لتجارة الصمر معرض: الى 413778 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211315:  تارٌخ فى  ،  -  19

   رونزا: الى 422241 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211315:  تارٌخ فى  ،  -  21

 الحرمٌن/ لتصبح السمة تعدٌل: الى 335948 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211316:  تارٌخ فى  ،  -  21

   للتصدٌر

 والمماوالت للخدمات سى ام اٌه: الى 412686 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل تأشٌرال تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  22

   A M C العمومٌه

 كمبٌوتن/ لتصبح السمة تعدٌل: الى 431178 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211318:  تارٌخ فى  ،  -  23

   والتورٌدات والتصدٌر لالستٌراد

   النافوره مطعم: الى 418142 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211318:  تارٌخ فى  ،  -  24

   مرسى على الدٌن كمال دمحم بهاء: الى 395399 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211322:  تارٌخ فى  ،  -  25

   التجارٌه السمه حذؾ: الى 358297 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211323:  تارٌخ فى  ،  -  26

   العمومٌه للتورٌدات السالم دار مكتب: الى 419218 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211323:  تارٌخ فى  ،  -  27

   pretty برٌتى: الى 423717 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211323:  تارٌخ فى  ،  -  28

 االستراتٌجٌة الدراسات مركز: الى 427351 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211323:  تارٌخ فى  ،  -  29

   Ses وااللتصادٌة

   للتصدٌر الجمال دمحم: الى 378651 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211324:  تارٌخ فى  ،  -  31



 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

   والتجاره للتصدٌر الدولٌه المستمبل: الى 415857 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211324:  تارٌخ فى  ،  -  31

   للكرتون الدولٌه المؤسسه: الى 326189 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211324:  تارٌخ فى  ،  -  32

 جمٌع لتصدٌر العبادى مؤسسة: الى 375623 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211324:  تارٌخ فى  ،  -  33

   المصرٌة المنتجات

   التجارٌه السمه الؽاء: الى 375623 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211324:  تارٌخ فى  ،  -  34

 ؼٌار لطع لتجارة النمٌري مؤسسه: الى 388113 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211325:  تارٌخ فى  ،  -  35

   السٌارات

   والتورٌدات للتجارة الحمد مؤسسة: الى 419718 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211325:  تارٌخ فى  ،  -  36

   ستار الزعٌم كشرى: الى 414589 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211328:  تارٌخ فى  ،  -  37

   انتركٌمٌكال: الى 431418 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211328:  تارٌخ فى  ،  -  38

   deal للتورٌدات دٌل: الى 417421 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211329:  تارٌخ فى  ،  -  39

   االمنٌه لالنظمه اٌجبٌت الٌن داتا: الى 418975 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211331:  تارٌخ فى  ،  -  41

 الحبوب لتجاره الزٌاد مؤسسه: الى 429915 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211331:  تارٌخ فى  ،  -  41

   بالجمله واالعالؾ

 لتجارة الدولٌه االمرٌكٌه المؤسسه: الى 262916 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211331:  تارٌخ فى  ،  -  42

   السٌارات ؼٌار لطع

   للستائر اكورد: الى 319311 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211331:  تارٌخ فى  ،  -  43

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 423971   برلم    21211319:  تارٌخ ،   موسى شحاته عشماوى احمد -  1

 423971   برلم    21211319:  تارٌخ ،   موسى شحاته عشماوى حماده -  2

 423971   برلم    21211319:  تارٌخ ،   موسى شحاته عشماوى احمد -  3

 423971   برلم    21211319:  تارٌخ ،   موسى شحاته عشماوى حماده -  4

 415155   برلم    21211322:  تارٌخ ،   النمر امام دمحم جمال دمحم -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6مرل ولتى مر -  1

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، السوٌركى رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  2

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  3

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  4

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  5

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  6

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  7

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى التصرؾو واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  8

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة

 الجماعات اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  9

 417461   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد الرحمن عبد2315  رزق رجب السٌد للعنصرعبدالرحمن االرهابٌة

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  11

   برلم    21211322:  تارٌخ ، السوٌركى رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

213813 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  11

   برلم    21211322:  تارٌخ ، السوٌركى رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

213813 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  12

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  13

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات



 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

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  14

   برلم    21211322:  تارٌخ ، السوٌركى رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

213813 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  15

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  16

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  17

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  18

   برلم    21211322:  تارٌخ ، السوٌركى رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

213813 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  19

   برلم    21211322:  تارٌخ ، السوٌركى رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

213813 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر حفظالت لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 5رلم ولتى مر -  21

   برلم    21211322:  تارٌخ ، والتصدٌر لالستٌراد ابوعوؾ2315  الرحمن عبد منصور للعنصردمحم االرهابٌة الجماعات

374131 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  21

   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد احمد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصراحمدالسٌد االرهابٌة الجماعات

385812 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 5رلم ولتى مر -  22

   برلم    21211322:  تارٌخ ، العظٌم عبد السعٌد دمحم طه2315  العظٌم عبد السعٌد دمحم للعنصرطه االرهابٌة الجماعات

372289 

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  23

 213813   برلم    21211322:  ٌختار ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  24

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى 2121 لسنه 6رلم ولتى مر -  25

 213813   برلم    21211322:  تارٌخ ، رزق رجب السٌد2315  السوٌركى رزق رجب للعنصرالسٌد االرهابٌة الجماعات

 اموال فى والتصرؾ واالدارة والحصر التحفظ لجنة عن الصادر  الولتٌة االمور لاضى2121 لسنه 1 رلم ولتى امر -  26

   برلم    21211331:  تارٌخ ، حجاج مصطفى ابراهٌم ابراهٌم2315  مصطفى ابراهٌم ابراهٌم للعنصر االرهابٌة الجماعات

367337 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   398195:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكتها دمحم رضا شٌماء   - 1

 شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   342929:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  علً وعادل عواد وصالح المؽازي طارق   - 2

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   342929:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ربٌع عادل ، عواد صالح ، المؽازى طارق   - 3

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211312 تارٌخ وفى ،   426548:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عوض نخٌله خلؾ اسامه   - 4

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   411889:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه طوسون عمر   - 5

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم

 شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   313835:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه رزٌك كامل محسن   - 6

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211312 تارٌخ فىو ،   313835:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه رزٌك كامل محسن   - 7

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   386939:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه دمحم ٌسرى دمحم   - 8

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   361172:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكة دسولى الدٌن حسام   - 9

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   361172:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دسولً الدٌن حسام   - 11

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

   21211317 تارٌخ وفى ،   276141:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م.م.  ش والتوكٌالت للتجاره الدولٌه المؤسسه   - 11

 الجٌزة لمحافظة الرئٌسى الممر لنمل التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

   21211318 تارٌخ وفى ،   387474:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها اللطٌؾ عبد ماجدة للمماوالت خلك   - 12

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   411934:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكه و الجمل ٌاسر   - 13

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم



 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

   411398:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه جرجس عدلى منٌر)  والصٌانة التكٌٌؾ العمال هلٌوكول شركة   - 14

 من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،

 التجارى السجل

   411398:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه جرجس عدلى منٌر)  والصٌانة التكٌٌؾ العمال هلٌوكول شركة   - 15

 من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،

 التجارى السجل

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   414966:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  المطاعم وتشؽٌل دارةال وشركاة فتحى خالد   - 16

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   245115:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه سالم فرٌز دمحم/ م   - 17

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   245115:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه سالم فرٌز دمحم/ م   - 18

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 وفى ،   431155:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  aton investment holding المالٌه لالستثمارات المابضه اتون   - 19

 الجٌزة لمحافظة الرئٌسى المركز ممر لنمل التجارى السجل من الشركة لٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   394895:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  جوهر الحلٌم عبد دمحم رانٌا شركه   - 21

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   394895:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكها و جوهر دمحم الحلٌم عبد دمحم رانٌا   - 21

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   394895:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  والتجارة للصناعه جوهار   - 22

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   358767:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاة واشرؾ احمد   - 23

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً نوبذل حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   358767:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاة واشرؾ احمد   - 24

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   271816:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها عبدالؽنً احمد نٌفٌن   - 25

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   293136:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  فرٌت تاكت شركه   - 26

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   345964:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكه و عمر دمحم مختار خالد   - 27

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   417254:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكة دمحمى جمال عصام   - 28

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   411289:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاة الصافى دمحم شركة   - 29

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   318783:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركائهما وعالء حسن   - 31

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   399522:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه مٌخائٌل مدحت   - 31

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم

   21211319 تارٌخ وفى ،   245395:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش M.C.T والتجاره للتشٌٌد مصر شركه   - 32

 الجٌزة لمحافظة الرئٌسً الممر  لنمل التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   21211319 تارٌخ وفى ،   395561:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم احمد سعٌد جٌبتاٌ بان ترٌد   - 33

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211319 تارٌخ وفى ،   421794:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاهم رفٌك ورباب صالح هٌثم   - 34

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 وفى ،   399866:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكه و حمدى عمر التورٌدات و االعالن و للدعاٌة فٌجن ارت   - 35

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   399866:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شركاه و طه اسماعٌل دمحم احمد   - 36

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 وفى ،   399866:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكه و حمدى عمر التورٌدات و االعالن و للدعاٌة فٌجن ارت   - 37

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   399866:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و طه اسماعٌل دمحم احمد   - 38

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   413916:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه دمحم اسماعٌل مدحت اسماعٌل   - 39

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   282534:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكها توفٌك امٌة   - 41

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   282534:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكها هللا رزق الٌاس هدى   - 41

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل

 تارٌخ وفى ،   262897:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه لطب كمال الدٌن عز سرفٌس ترافل ٌونٌتد   - 42

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211315

 تم   21211315 تارٌخ وفى ،   418753:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه الرحمن عبد قطار دمحم   - 43

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   416135:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شركاه و زعٌر نبٌل   - 44

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ

 تم   21211315 تارٌخ وفى ،   315341:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه حسٌن العزٌز عبد حسن   - 45

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211315 تارٌخ وفى ،   315341:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه حسٌن العزٌز عبد حسن   - 46

   السجل شطب/محو



 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   21211315 تارٌخ وفى ،   351566:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها عبدالفتاح احمد سمٌرة   - 47

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211315 تارٌخ وفى ،   351566:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها عبدالفتاح احمد سمٌرة   - 48

   السجل شطب/محو

:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  والتعمٌر للتشٌٌد المومٌة للشركة تابعة م م ش فٌبرو لالساسات العربٌة الشركة   - 49

 النصر شركة فى الشركة الندماج التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   113716

 ( عالم دمحم حسن)  للمماوالت العامة

 تم   21211315 تارٌخ وفى ،   113716:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  فٌبرو لالساسات العربٌه الشركه   - 51

 ( عالم دمحم حسن)  للمماوالت العامة النصر شركة فى الشركة الندماج التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   21211315 تارٌخ وفى ،   113716:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  فٌبرو لمٌكانٌكٌها لالساسات العامه النٌل شركه   - 51

 ( عالم دمحم حسن)  للمماوالت العامة النصر شركة فى الشركة الندماج التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

 سبك  مساهمة شركة ،  مصرٌه لابضه. م.والتعمٌرش للتشٌد المابضه للشركه تابعة م م ش فٌبرو لالساسات العربٌة الشركة   - 52

 فى الشركة الندماج التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   113716:  برلم لٌدها

 ( عالم دمحم حسن)  للمماوالت العامة النصر شركة

 تم  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   428172:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه مجدى بوال   - 53

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ

 شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   337915:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه حامد ممدوح احمد   - 54

 من الفرع لٌد ٌمحى وبذلن الشٌراتون مساكن 1224 ومربع 5 عماره 3 رلم الوحده االرضى الدور- بالعنوان  الفرع الؽاء  السجل

 الماهره سجل

 شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   337915:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه حامد ممدوح احمد   - 55

   السجل

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   299195:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه على محمود حسنى   - 56

 التجارى السجل من الشركة لٌد  ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211317 ختارٌ وفى ،   299195:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاة على محمود حسنى اشرؾ   - 57

 التجارى السجل من الشركة لٌد  ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   299195:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه على محمود حسنى   - 58

 التجارى السجل من الشركة لٌد  ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   299195:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاة على محمود حسنى اشرؾ   - 59

 التجارى السجل من الشركة لٌد  ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   299195:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه على محمود حسنى   - 61

 التجارى السجل من الشركة لٌد  ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   299195:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاة على محمود حسنى اشرؾ   - 61

 التجارى السجل من الشركة لٌد  ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   414978:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه امٌن الحمٌد عبد اٌمن   - 62

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   414978:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه امٌن الحمٌد عبد اٌمن   - 63

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   29371:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  لٌمتد بمصر المالً المكتب   - 64

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   418567:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكه و السالم عبد دمحم دمحم احمد   - 65

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   254586:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ماضً حماد محمود   - 66

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   384419:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته مصطفى دروٌش عبده محمود   - 67

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   249329:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه الدٌن جمال سوزان شركه   - 68

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   265244:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  وشركاه عبدالؽفار) الٌدوٌه للفنون والمعاصره االصاله   - 69

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211321

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   265244:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركائها اسماعٌل توفٌك هدى   - 71

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   223324:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  والعراوي السكر شركه   - 71

 لوفاة محو امر

 شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   282922:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته عبدالعال احمد السٌد   - 72

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211323 تارٌخ وفى ،   345191:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه  المعز عبد  ابوالعز  عبدالعلٌم   - 73

 المانونى الكٌان النعدام محو امر  السجل شطب/محو

 تم   21211323 تارٌخ وفى ،   399472:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركائها و الشاعر حسٌن حمد روال   - 74

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   313228:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه احمد رشاد دمحم   - 75

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   365352:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة ةتوصٌ ،  وشرٌكته ابراهٌم علً ابراهٌم   - 76

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   412391:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عطٌفى دمحم/ د   - 77

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   353911:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكتها زكى سمٌر دٌانا   - 78

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   353911:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكتها زكى سمٌر دٌانا   - 79

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل



 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   21211324 تارٌخ وفى ،   411989:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  الشاذلى احمد وشرٌكه عازر عماد   - 81

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   262591:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاة محسب سعد   - 81

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   262591:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه خلؾ   - 82

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة

   21211324 تارٌخ وفى ،   262591:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  والتورٌد للتجاره المروه شركه) وشركاه خلؾ   - 83

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   262591:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه محسب دمحم   - 84

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ

 تم   21211324 تارٌخ وفى ،   351354:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها بٌومى اسماعٌل تهانى   - 85

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 وفى ،   395797:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكهما العال عبد حسن ومصطفى راضى الدٌن بدر مهندس   - 86

 السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ

 الماهره التجاري

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   395797:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه حسن مصطفى   - 87

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم

 وفى ،   367584:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها الجوهرى امٌمة الداخلٌة لالنشاءات المصرٌة الشركة   - 88

 السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ

 التجارى

 وفى ،   367584:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه دمحم احمد حسٌن) الداخلٌه لالنشاءات المصرٌه الشركه   - 89

 السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ

 التجارى

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   355399:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه خلؾ صالح   - 91

 التجارى السجل من المٌد ٌمحً وبذلن حمولة كافة شرٌن كل واستلن الشركة فسخ تم

 تم   21211325 تارٌخ وفى ،   429692:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه سعد السمٌع عبد حمدي عرفان   - 91

 التجارى السجل الشركةمن لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   427927:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه السٌد دمحم ٌاسر   - 92

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم

 شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   323388:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه السٌد لفتاحعبدا دمحم   - 93

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل

 تم   21211325 تارٌخ وفى ،   213496:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  المنسوجات لتجاره شٌمً شركه   - 94

 السجل من  الفرع لٌد ٌمحى وبذلن حمٌده عبده دمحم بملن االزهر 2 رلم المالطى حاره -الكائن الفرع الؽاء  السجل شطب/محو

 التجارى



 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

 تارٌخ وفى ،   333951:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشركاه الرحمن عبد ٌاسر)  العالمٌه سٌبس جراند   - 95

 السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211328

 التجارى

96 -   N I F A تارٌخ وفى ،   361575:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد 

 التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211328

 الماهره

 شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   361575:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها الشابوري نٌرفانا   - 97

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   154425:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه حسنً عادل   - 98

 ٌمحى بذلنو الجٌزه - المهندسٌن - العزٌز عبد احمد البطل ش - 21 رلم بالعمار االول بالدور 5 رلم شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل

 الجٌزة محافظة الى الممر لنمل التجارى السجل من المٌد

 الؽاء تم  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   375366:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  والوان اشكال   - 99

 الفرع

  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   375366:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه زهران دمحم   - 111

 الفرع الؽاء تم

   21211329 تارٌخ وفى ،   395982:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته نوراه العلٌم عبد الحدٌدى هللا احمد   - 111

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم

 تم   21211329 تارٌخ وفى ،   395982:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكته و عبدالهادى جمال اسامه   - 112

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 وفى ،   275999:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه وصفً وفٌك/ م واالنشاءات للهندسه جبر مٌنا شركه   - 113

 السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ

 التجارى

 تارٌخ وفى ،   275999:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه سلٌم مجدي/  م: واالنشاءات للهندسه جٌر مٌنا   - 114

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211331

 وفى ،   275999:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه سلٌم مجدي/  م واالنشاءات للهندسه جٌر مٌنا شركه   - 115

 السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ

 التجارى

 تم   21211331 تارٌخ وفى ،   424131:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه منتصر الحمٌد عبد سعد   - 116

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة خفس تم  السجل شطب/محو

 تم   21211331 تارٌخ وفى ،   411769:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و سلٌمان الدسولى ابراهٌم حلمى   - 117

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   392242:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه لطفى شرٌؾ   - 118

 الشركة لٌد ٌمحى وبذلن الجدٌدة الماهرة محكمة 2121لسنة 732 برلم عنة مشهر مسجل ملخصة فسخ عمد بموجب الشركة فسخ تم

 التجارى السجل من

 تم   21211331 تارٌخ وفى ،   382366:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ؼنٌم عبدالرازق احمد محمود   - 119

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة  فسخ تم  السجل شطب/محو



 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   21211331 تارٌخ وفى ،   382366:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكه و ؼنٌم الرازق عبد احمد محمود   - 111

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة  فسخ تم  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   336715:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد شرابً شركه   - 111

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211331

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   399199:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحمٌوسؾ احمد دمحم   - 112

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   422194:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه مجلى وائل   - 113

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   345877:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكه و فرٌد هانً مصنع   - 114

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211312،   تارٌخ وفً 395519، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته جابر السٌد احمد دمحم -  1

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211312،   تارٌخ وفً 395519، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و جابر السٌد احمد دمحم -  2

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211312،   تارٌخ وفً 395519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته جابر السٌد احمد دمحم -  3

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211312،   تارٌخ وفً 395519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و جابر السٌد احمد دمحم -  4

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

   تارٌخ وفً 386615، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة والمماوالت الهندسٌة لالستشارات وشركاه عالم عمرو -  5

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211313،

 تم 21211313،   تارٌخ وفً 317842، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه السٌسً الرحمن عبد بالل دمحم شركه -  6

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211313،   تارٌخ وفً 317842، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة فكري دمحم وابراهٌم صفراطة ابراهٌم محمود ٌحً -  7

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211313،   تارٌخ وفً 317842، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه صفراطة ابراهٌم محمود ٌحى -  8

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211313،   تارٌخ وفً 317842، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه ابراهٌم محمود ٌحى -  9

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم 21211313،   تارٌخ وفً 317842، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه ابراهٌم محمود ٌحى -  11

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 



 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 21211317،   تارٌخ وفً 315122، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عبدالمادر عاطؾ الحدٌثه المناه شركه -  11

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 315122، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه المادر عبد عاطؾ احمد)  الحدٌثة المناه شركة -  12

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211317،

   تارٌخ وفً 315122، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها المادر عبد عاطؾ رشا - الحدٌثة المناة شركة -  13

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211317،

,  المال رأس تعدٌل تم 21211317،   تارٌخ وفً 176141، مبرل لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه شاهٌن عبدالحمٌد -  14

  جنٌه  551110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211317،   تارٌخ وفً 411891، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة الموى عبد واحمد خالد احمد شركة -  15

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211317،   تارٌخ وفً 411891، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة خالد وهانى خالد احمد -  16

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211318،   تارٌخ وفً 422211، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه فرحات خالد الند بلدنج شركة -  17

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 361381، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة الهندسٌه حسنٌن شركه -  18

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 361381، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتة عبده حسنٌن دمحم -  19

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 295598، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وطارق الحسٌن -  21

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 295598، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه سعٌد طارق -  21

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 295598، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وطارق الحسٌن -  22

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 295598، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه سعٌد طارق -  23

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 431274، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الدٌب على اسماعٌل مصطفى -  24

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة عبدالرحمن الدٌن حسام واحمد عبدالرحمن دمحم محمود التٌسٌر دار -  25

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاهم الدٌن حسام واحمد عبدالرحمن دمحم محمود التٌسٌر دار -  26

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 تم 21211311،   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاهما حسام واحمد دمحم محمود التٌسٌر دار -  27

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل



 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

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الرحمن عبد الدٌن حسام احمد/  التٌسٌر دار -  28

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

   تارٌخ وفً 284226، برلم الٌده سبك ،  بسٌطة توصٌة عبدالرحمن الدٌن حسام واحمد عبدالرحمن دمحم محمود التٌسٌر دار -  29

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاهم الدٌن حسام واحمد عبدالرحمن دمحم محمود التٌسٌر دار -  31

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 تم 21211311،   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاهما حسام واحمد دمحم محمود التٌسٌر دار -  31

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الرحمن عبد الدٌن حسام احمد/  التٌسٌر دار -  32

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة عبدالرحمن الدٌن حسام واحمد عبدالرحمن دمحم محمود التٌسٌر دار -  33

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاهم الدٌن حسام واحمد عبدالرحمن دمحم محمود التٌسٌر دار -  34

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 تم 21211311،   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاهما حسام واحمد دمحم محمود التٌسٌر دار -  35

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 284226، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه الرحمن عبد الدٌن حسام احمد/  التٌسٌر دار -  36

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 413812، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة حسن دمحم فاضل وشرٌكه حسن دمحم عٌد -  37

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 413812، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاة حسن دمحم عٌد -  38

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 413812، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة حسن دمحم فاضل وشرٌكه حسن دمحم عٌد -  39

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 413812، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاة حسن دمحم عٌد -  41

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 288261، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته التهامى جمال للتجاره المصرٌه -  41

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 368768، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرؾ ودمحم حلمً منً -  42

  جنٌه  25111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تم 21211311،   تارٌخ وفً 414313، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاهم و صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  43

  جنٌه  2111110111، مالها رأس ٌصبحل المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 414313، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  44

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 21211311،   تارٌخ وفً 414313، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاهم و صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  45

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 414313، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  46

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 381515، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه فاروق جٌمً تكنولوجً اٌسترن -  47

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس
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,  المال رأس تعدٌل تم 21211331،   تارٌخ وفً 216521، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الطٌبى هشام احمد -  114

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211331،   تارٌخ وفً 419454، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عبدالرحٌم نسٌم اٌمن -  115

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تم 21211331،   تارٌخ وفً 393929، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الكرداسى حسن  ابراهٌم دمحم على -  116

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211331،   تارٌخ وفً 415797، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عبدالمنعم دمحم سٌد نبٌل -  117

  جنٌه  29111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211331،   تارٌخ وفً 285327، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه هالل احمد الند لٌرننج -  118

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  1

 - مدٌنتى 1 مرحلة ادارٌة منطمة البنون مجمع/  بالعنوان مدٌنتىالكائن فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 السوٌس طرٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  2

 منطمة البنون مجمع/  بالعنوان مدٌنتىالكائن فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311

 السوٌس طرٌك - مدٌنتى 1 مرحلة ادارٌة

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  3

 السوٌس طرٌك - مدٌنتى 1 مرحلة ادارٌة منطمة البنون مجمع/  بالعنوان مدٌنتىالكائن فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 419963    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ثابت ابراهٌم اسماعٌل احمد -  4

/ بنشاط -السوٌس الماهرة طرٌك جاردٌنا كمبوند امام اوت شل ولود بمحطة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 الماركت

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 419963    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ثابت ابراهٌم اسماعٌل احمد -  5

 الماركت/  بنشاط - عمارات 7 كوبرى اسفل/  بالعنوان فرع ةاضاف ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 419963    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ثابت ابراهٌم اسماعٌل احمد -  6

 الماركت/ بنشاط -سالم صالح شارع االستاد بجوار التعاون ولود بمحطة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 69111    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه اسكندر ادوارد -  7

 الجمهورٌة ش من فادٌد حارة أ 6/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 69111    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائهما ٌوسؾ جرجس ومٌالد هللا نصر متى محفوظ -  8

 الجمهورٌة ش من فادٌد حارة أ 6/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311

 تارٌخ وفً 69111    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائهما ٌوسؾ جرجس ومٌالد هللا نصر متى محفوظ -  9

 الجمهورٌة ش من فادٌد حارة أ 6/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 281141    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ودٌع جابر -  11

 السكندرى احمد 11/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 281141    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ودٌع صموئٌل -  11

 السكندرى احمد 11/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 281141    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ودٌع صموٌل -  12

 السكندرى احمد 11/  بالعنوان فرع اضافة ،:   ـتأشٌرال

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 355111    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه زلط دمحم صادق حسٌن شركه -  13

 االرضى بالدور نصٌر بن موسى شارع 39 رلم بالعمار محل الشركة فرع بالمعرض النشاط الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  السابعه المنطمه نصٌر بن موسى وشارع البرامكه شارع على وتطل

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 327771    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حسنى الدٌن جمال -  14

 الجمهورٌه ش 97 بالعمار 2 رلم المحل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 335389    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد حمدي -  15

 مصر بمساكن 1245 رلم المطعة - الرابعة المنطمة - انمره شارع تماطع - االخبار شارع/  بالعنوان مصنع فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 شٌراتون - للتعمٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 335389    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد حمدي -  16

 مصر بمساكن 1245 رلم المطعة - الرابعة المنطمة - انمره شارع تماطع - االخبار شارع/  بالعنوان محل فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 شٌراتون - للتعمٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 394855    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه على تاحالف عبد عوٌس بهاء -  17

 مٌلسا عمارات - 11عمار - االرضى الدور  3 شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 394855    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الجلٌل عبد ٌوسؾ على اٌمن -  18

 مٌلسا عمارات - 11عمار - االرضى الدور  3 شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 394855    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة فهمى حمادة -  19

 مٌلسا عمارات - 11عمار - االرضى الدور  3 شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 394855    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه على الفتاح عبد عوٌس بهاء -  21

 مٌلسا عمارات - 11عمار - االرضى الدور  3 شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 394855    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه على عبدالفتاح عوٌس بهاء -  21

 مٌلسا عمارات - 11عمار - االرضى الدور  3 شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 323161    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه وهٌب وسام بٌسترو -  22

 الخامس التجمع المدٌنه مركز االول الدور ارٌنامول 2 رلم الحل/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، (وشركاة وهٌب وسام_  بٌسترو) التجارٌة والتوكٌالت المطاعم الدارة  االٌطالٌة المصرٌة -  23

 ارٌنامول 2 رلم الحل/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 323161    برلم

 الخامس التجمع المدٌنه مركز االول الدور

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 323161    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه وهٌب وسام بٌسترو -  24

 الرحاب مدٌنة لٌالن منطمة - سكوٌر ستى مشروع B4-F1 رلم المحل/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( وشركاة وهٌب وسام_  بٌسترو) التجارٌة والتوكٌالت المطاعم الدارة  االٌطالٌة المصرٌة -  25

 B4-F1 رلم المحل/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 323161    برلم

 الرحاب مدٌنة لٌالن منطمة - سكوٌر ستى مشروع

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 416236    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه جرجس ٌوحنا بٌشوى -  26

 طرٌك مول سٌتى جولؾ التجارى بالمركز الكائن االرضى بالدور 55/56 رلم محل - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 bazooka and chocolate شوكلٌت اند بازوكا سمته جاهزة ووجبات سندوتشات مطعم - نشاطه مبارن حسنى

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 416236    برلم لٌدها سبك  ، منتضا شركة ، وشركاه جرجس ٌوحنا بٌشوى -  27

 طرٌك مول سٌتى جولؾ التجارى بالمركز الكائن االرضى بالدور 55/56 رلم محل - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 bazooka and chocolate شوكلٌت اند بازوكا سمته جاهزة ووجبات سندوتشات مطعم - نشاطه مبارن حسنى

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 416236    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه جرجس ٌوحنا بٌشوى -  28

 الثالث التجمع السخنه العٌن المطامٌه طرٌك شمال الصناعٌه بالمنطمه 3/1 رلم المصنع - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 bazooka and chocolate شوكلٌت اند بازوكا وسمته المطعم ماكوالت تجهٌز- نشاطه

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 416236    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه جرجس ٌوحنا بٌشوى -  29

 الثالث التجمع السخنه العٌن المطامٌه رٌكط شمال الصناعٌه بالمنطمه 3/1 رلم المصنع - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 bazooka and chocolate شوكلٌت اند بازوكا وسمته المطعم ماكوالت تجهٌز- نشاطه

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 416236    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه جرجس ٌوحنا بٌشوى -  31

  الدٌن جمال احمد الشهٌد ش 16 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 416236    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه جرجس ٌوحنا بٌشوى -  31

  الدٌن جمال احمد الشهٌد ش 16 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 411476    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه عماره مجدى -  32

 الخامس التجمع 4 رلم شمه االرضى الدور 11 لطعه الشمالٌه اللوتس 62/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 411476    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عماره مجدى -  33

 الخامس التجمع 4 رلم شمه االرضى الدور 11 لطعه الشمالٌه اللوتس 62/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، الحدٌدٌه الخزائن لتورٌد المصرٌه الشركه وشرٌكه المصري احمد مصطفً سمٌر -  34

 ش 63 بالعمار 1رلم محل/   بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل مت 21211314 تارٌخ وفً 215297

 الحجاز

 وفً 215297    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة مصطفى سمٌر الحدٌدٌة الخزائن لتورٌد المصرٌة الشركة -  35

 الحجاز ش 63 بالعمار 1رلم محل/   بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 215297    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه المصرى احمد مصطفى سمٌر -  36

 الحجاز ش 63 بالعمار 1رلم محل/   بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 215297    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه المصرى احمد مصطفى احمد -  37

 الحجاز ش 63 بالعمار 1رلم محل/   بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، الحدٌدٌه الخزائن لتورٌد المصرٌه الشركه وشرٌكه المصري احمد مصطفً سمٌر -  38

 ش 63 بالعمار 1رلم محل/   بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 215297

 الحجاز

 وفً 215297    برلم لٌدها بكس  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مصطفى سمٌر الحدٌدٌة الخزائن لتورٌد المصرٌة الشركة -  39

 الحجاز ش 63 بالعمار 1رلم محل/   بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 215297    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه المصرى احمد مصطفى سمٌر -  41

 الحجاز ش 63 بالعمار 1رلم محل/   بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 215297    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه المصرى احمد مصطفى احمد -  41
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  رمضام
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  المامون حسن امتداد الشرٌؾ حسن شارع

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 381515    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه فاروق جٌمً تكنولوجً اٌسترن -  85

 المطورٌٌن الصناعٌة المنطمه 144 الوحدة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 381515    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة فاروق جٌمً تكنولوجً اٌسترن -  86

 المطورٌٌن الصناعٌة المنطمه 144 الوحدة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 351822    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاة فخرى عماد/ م)  العامة والتورٌدت لالستٌراد جوبٌتر -  87

  42 شمه المطٌعى نخلة ش 43/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311

 وشركاه عبده على ابراهٌم محمود والتوكٌالت للتجاره العربى وشركة وااللكترونٌه الكهربائٌه لالجهزه المصرٌه الشركه دمج -  88

 تم 21211314 تارٌخ وفً 269753    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،(  العربى)م.م.ش والصناعه للتجارة العربى شركه فى

 العلمٌن بمدٌنة التراثٌة المدٌنة بجوار  C3 طرٌك على الكائنة بالمنطمة للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

  الجدٌدة

 فى المنزل لالجهزه والعربى الكهربائٌه للمحركات والعربى وااللكترونٌه الكهربائٌه واالجهزه للتلفزٌون العربى شركة اندماج -  89

 تم 21211314 تارٌخ وفً 269753    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش( العربى)  والصناعه للتجاره العربى شركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العلمٌن بمدٌنة التراثٌة المدٌنة بجوار  C3 طرٌك على الكائنة بالمنطمة للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

  الجدٌدة

 21211314 تارٌخ وفً 269753    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش( العربً) والصناعه للتجارة العربى شركه -  91

 العلمٌن بمدٌنة التراثٌة المدٌنة بجوار  C3 طرٌك على الكائنة بالمنطمة للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

  الجدٌدة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 399271    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها  الكحال هند -  91

 بشارع تاون داون لطامٌه التجارى بالمركز الثانى بالدور 2 رلم بمبنى( s2-40) رلم الوحده بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

  الجدٌده الماهره.  الخامس بالتجمع التسعٌن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 394738    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دمحم احمد ولٌد -  92

  اول نصر م لسم السوٌس شارع 11 - لٌصبح الشركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 418961    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، للتجارة موباٌلز توب -  93

 رلم/  بالعنوان لٌصبح الصوالحى عطٌة شارع مول السراج 1رلم بالبرج أ2/  بالعنوان الكائن الشركة فرع ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 السالم دار - المآلة - الفٌوم شارع 37

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 81158    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش الماهره بنن -  94

 ابوالعال بوالق - الصحفٌة االهرام مؤسسة مبنى - الجالء شارع 36/  الكائن الجالء فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 81158    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش الماهره بنن -  95

 ابوالعال بوالق - الصحفٌة االهرام مؤسسة مبنى - الجالء شارع 36/  الكائن الجالء فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 337915    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه حامد ممدوح احمد -  96

 الشٌراتون مساكن 1224 ومربع 5 عماره 3 رلم الوحده االرضى الدور- بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 21211316 تارٌخ وفً 411271    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، احمد زكرٌا اسماء وشرٌكته الباب فتح دمحم السٌد -  97

 برج 19 رلم بالعمار االرضى بعد االول الدور 3 شمة بالعنوان لٌصبح الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 الشرلٌة الزٌتون المبة كوبرى شارع  الٌاسمٌن

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 416514    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته السٌد عبد منصور مٌشٌل -  98

  الحجاز ش 263 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 416514    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة صٌةتو ، وشركاه منصور مٌشٌل -  99

  الحجاز ش 263 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 416514    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته السٌد عبد منصور مٌشٌل -  111

 لسم بجوار كامل مصطفى محور كلٌنن المطامٌه مستشفى داخل محل - لٌصبح بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  االول التجمع الشرطه

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 416514    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه منصور مٌشٌل -  111

 الشرطه لسم بجوار كامل مصطفى محور كلٌنن المطامٌه مستشفى داخل محل - لٌصبح بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

  االول التجمع

 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى دمحم رفاعى احمد -  112

 الملٌوبٌة لمحافظة لنملة العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهما دمحم رفاعً ودمحم حسٌن امام ابراهٌم -  113

 الملٌوبٌة لمحافظة لنملة العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهم رفاعً ودمحم حسٌن امام -  114

 الملٌوبٌة لمحافظة لنملة العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائة دمحم رفاعى دمحم -  115

 الملٌوبٌة لمحافظة لةلنم العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى دمحم رفاعى احمد -  116

  21112 بلون االولى الصناعٌة المنطمة الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهما دمحم رفاعً ودمحم حسٌن امام ابراهٌم -  117

  21112 بلون االولى الصناعٌة المنطمة الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهم رفاعً ودمحم حسٌن امام -  118

  21112 بلون االولى الصناعٌة المنطمة الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائة دمحم رفاعى دمحم -  119

  21112 بلون االولى الصناعٌة المنطمة الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى دمحم رفاعى احمد -  111

 الملٌوبٌة لمحافظة لنملة العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  نالعنوا تعدٌل تم 21211317

 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهما دمحم رفاعً ودمحم حسٌن امام ابراهٌم -  111

 الملٌوبٌة لمحافظة لنملة العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهم رفاعً ودمحم حسٌن امام -  112

 الملٌوبٌة لمحافظة لنملة العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائة دمحم رفاعى دمحم -  113

 الملٌوبٌة لمحافظة لنملة العبور فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى دمحم رفاعى احمد -  114

 االولى الصناعٌة المنطمة الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317

  21112 بلون

 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهما دمحم رفاعً ودمحم حسٌن امام ابراهٌم -  115

  21112 بلون االولى الصناعٌة لمنطمةا الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهم رفاعً ودمحم حسٌن امام -  116

  21112 بلون االولى الصناعٌة المنطمة الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 197378    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائة دمحم رفاعى دمحم -  117

  21112 بلون االولى الصناعٌة المنطمة الؽربً االمتداد 21112 بلون 14- 9 رلم لطعة  ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  118

 الساحل العلمٌن لسم السٌاحى العلمٌن مارٌنا بمركز 14 منطمه 4 رلم محل - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

   الشمالى

 تعدٌل تم 21211317 ٌختار وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  119

 الساحل العلمٌن لسم السٌاحى العلمٌن مارٌنا بمركز 14 منطمه 4 رلم محل - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

   الشمالى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  121

 الساحل العلمٌن لسم السٌاحى العلمٌن مارٌنا بمركز 14 منطمه 4 رلم محل - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

   الشمالى

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 356352    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكة احمد سٌد الفتوح ابو دمحم عمرو -  121

 المنطمة - واالسكان التعمٌر بنن بمشروع 2 عماره 2 رلم السكنٌة الوحده/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 السادسة

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 356352    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد سٌد الفتوح ابو دمحم عمرو -  122

 المنطمة - واالسكان التعمٌر بنن بمشروع 2 عماره 2 رلم السكنٌة الوحده/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 السادسة

 تم 21211318 تارٌخ وفً 356352    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة احمد سٌد الفتوح ابو دمحم عمرو -  123

 - واالسكان التعمٌر بنن بمشروع 2 عماره 2 رلم السكنٌة الوحده/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 السادسة المنطمة

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 356352    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد سٌد الفتوح ابو دمحم عمرو -  124

 المنطمة - واالسكان التعمٌر بنن بمشروع 2 عماره 2 مرل السكنٌة الوحده/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 السادسة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 333839    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مجاهد مؤنس -  125

 الخامس التجمع - الثانى المطاع - 289 رلم لطعة الثانى الدور A2 رلم شمة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 333839    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مجاهد مؤنس -  126

 الخامس التجمع - الثانى المطاع - 289 رلم لطعة الثانى الدور A2 رلم شمة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 تم 21211321 تارٌخ وفً 275182    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش الجلدٌه للصناعات الماهره شركه -  127

 امتداد 18 الكٌلو الصحراوى االسماعٌلٌة الماهرة طرٌك 77 المطعة من وجزء 51 المطعتٌن ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما ع1م1ج انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع الصناعٌة المنطمة السوٌس جسر

   مسبالا

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 393882    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه هللا عبد احمد -  128

-جهٌنه مٌدان(  111B-111B-110ALG-111ALG رلم محل العرب مول التجارى المركز/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد بنشاط - تاج اٌست مٌدل/ تجارٌه بسمة

 العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 399753    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مصطفى مرسى ٌحٌى -  129

 2 رلم محل الماهرة نصر مدٌنة اول لسم خٌرى محمود شارع 25 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 412617    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ابراهٌم تامر -  131

 الواٌلى لسم االرضى بعد الرابع الدور 15 رلم شمه رمسٌس شارع 389/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 412617    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ابراهٌم تامر -  131

 العماد عباس ش من المفتى انور ش/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 293685    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه كابش حمدي -  132

 المرؼنى السٌد شارع 41/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 281846    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالموي دمحم عادل شركه -  133

 رابعه امتداد عمارات 3 رلم بالعمار االرضى فوق االول بالدور 11 رلم شمه/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان
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 تم 21211322 تارٌخ وفً 399736    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكته و السعٌد دمحم ٌحٌى حسام شركة -  136
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 تم 21211322 تارٌخ وفً 399736    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكته و السعٌد دمحم ٌحٌى حسام شركة -  137
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 االول بالتجمع النخٌل بمنتجع ح 21
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 استودٌو امام الكٌكى ماركت سوبر بعد الحربى الشارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 272285    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه فهمى ابراهٌم اٌهاب -  296

 دمٌاط لسم بدائرة امواج استودٌو امام الكٌكى ماركت سوبر بعد الحربى الشارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 272285    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌس المحسن عبد عمرو اٌجٌبت ارجٌنت شركه -  297

 استودٌو امام الكٌكى ماركت سوبر بعد الحربى الشارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322

 دمٌاط لسم بدائرة امواج

 تارٌخ وفً 272285    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتة ٌسن المحسن عبد عمرو(  اٌجٌبت ارجنت شركه)  -  298

 استودٌو امام الكٌكى ماركت سوبر بعد الحربى الشارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322

 دمٌاط لسم بدائرة امواج

 تارٌخ وفً 272285    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( وشركاه فهمى ابراهٌم اٌهاب) اٌجٌبت ارجنت شركه -  299

 استودٌو امام الكٌكى ماركت سوبر بعد الحربى الشارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322

 دمٌاط لسم بدائرة امواج

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 272285    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة فهمى ابراهٌم اٌهاب -  311

 دمٌاط لسم بدائرة امواج استودٌو امام الكٌكى ماركت سوبر بعد الحربى الشارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 272285    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه فهمى ابراهٌم اٌهاب اٌجٌبت ارجنت شركه -  311

 استودٌو امام الكٌكى ماركت سوبر بعد الحربى الشارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322

 دمٌاط لسم بدائرة امواج

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 415157    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها دمحم الدٌن صالح جٌهان -  312

  بٌومى فهٌم احمد ش 13 رلم بالعمار 2 رلم شمه - لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 415157    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها انور اٌناس -  313

  بٌومى فهٌم احمد ش 13 رلم بالعمار 2 رلم شمه - لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 251139    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه الداعور ولٌد بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره المدثر -  314

 مٌدان 3 رلم بالعمار االول بالدور الكائنه الشمه/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322

 ٌنعابد لسم كامل مصطفى

 تارٌخ وفً 251139    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الداعور ولٌد بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره المدثر -  315

 مٌدان 3 رلم بالعمار االول بالدور الكائنه الشمه/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322

 عابدٌن لسم كامل مصطفى

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 411972    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، بهجت ومجدى شبل محمود -  316

 محمود بملن الشعرٌه باب العروسى الشٌخ شارع من درهم بنت زلاق 3 رلم العمار - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

  بهجت حسٌن احمد مجدى - صالح على شبل

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 416752    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه الودٌع دمحم طارق دمحم -  317

  الخامس التجمع 1 النرجس 374 بفٌال خاص بمدخل ارضى دور - لٌصبح الشركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 319262    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه النالوري رشاد مدحت -  318

 النٌل لصر ش 37/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ, 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 319262    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد زكرٌا الدٌن حسام -  319

 النٌل لصر ش 37/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 319262    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه النالوري رشاد مدحت -  311

 تشفىالمس ش المدٌنة برج الثالث بالدور شمة/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 319262    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد زكرٌا الدٌن حسام -  311

 المستشفى ش المدٌنة برج الثالث بالدور شمة/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 2    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش مصر بنن -  312

 الزمالن - االسمان حدٌمة امام - كلثوم ام شارع 112 ،

 العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 414541    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه شعبان على رٌاض دمحم -  313

 التوفٌك مدٌنة 119 عمارة 13شمه/ لٌصبح الشركة مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 عبده على ابراهٌم محمود والتوكٌالت للتجاره العربى وشركة وااللكترونٌه الكهربائٌه لالجهزه المصرٌه الشركه دمج -  314

 تارٌخ وفً 269753    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،(  العربى)م.م.ش والصناعه للتجارة العربى شركه فى وشركاه

 والدور االول والدور االرضى والدور بدروم الدور فى/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324

 البالستٌن نادى امام 14رلم الشرٌؾ بحوض الثانى

 المنزل لالجهزه والعربى الكهربائٌه للمحركات بىوالعر وااللكترونٌه الكهربائٌه واالجهزه للتلفزٌون العربى شركة اندماج -  315

 تم 21211324 تارٌخ وفً 269753    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش( العربى)  والصناعه للتجاره العربى شركة فى

 بحوض الثانى والدور االول والدور االرضى والدور بدروم الدور فى/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 البالستٌن نادى امام 14رلم الشرٌؾ

 تارٌخ وفً 269753    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش( العربً) والصناعه للتجارة العربى شركه -  316

 والدور االول والدور االرضى والدور بدروم الدور فى/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324

 البالستٌن نادى امام 14رلم الشرٌؾ بحوض الثانى

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 365967    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسن حسنى دمحم الناصر عبد -  317

  شامبلٌون ش أ18 رلم عمار االول الدور 5 رلم شمه - لٌصبح عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 365967    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و حسن دمحم اللطٌؾ عبد -  318

  شامبلٌون ش أ18 رلم عمار االول الدور 5 رلم شمه - لٌصبح عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 365967    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه المادر عبد جوهر احمد -  319

  شامبلٌون ش أ18 رلم عمار االول الدور 5 رلم شمه - لٌصبح عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 365967    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسن حسنى دمحم الناصر عبد -  321

 تمسٌم ب 14 رلم بالعمار االرضى بالدور 4-3 ارلام محلٌن- لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 االنتركونتنال

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 365967    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و حسن دمحم اللطٌؾ عبد -  321

 االنتركونتنال تمسٌم ب 14 رلم بالعمار االرضى بالدور 4-3 ارلام محلٌن- لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 365967    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه المادر عبد جوهر احمد -  322

 االنتركونتنال تمسٌم ب 14 رلم بالعمار االرضى بالدور 4-3 ارلام محلٌن- لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 342811    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه صالح حسنى صالح -  323

 لٌصبح الماهرة - العبور مدٌنه(ج&  ب) الصناعٌه بالمنطمه المحاجر بلون ب16/بالعنوان الكائن العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 الملٌوبٌة محافظة -العبور مدٌنه( ج&  ب) الصناعٌه بالمنطمه المحاجر بلون ب( 16)  رلم المطعة/ 

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 421697    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكه و اسماعٌل احمد اٌمن -  324

 الزلازٌك جامعه مساكن - علً االمام شارع 9/  بالعنوان للشركه فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 421697    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكه و اسماعٌل احمد اٌمن -  325

 الزلازٌك جامعه مساكن - علً االمام شارع 9/  بالعنوان للشركه فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 213496    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، المنسوجات لتجاره شٌمً شركه -  326

 حمٌده عبده دمحم بملن االزهر 2 رلم المالطى حاره - بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 414387    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد سٌد احمد نوفل اشرؾ -  327

  االرضى الدور - 7 رلم شمة- االمل امتداد - 93 رلم العمار فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 414387    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد سٌد احمد نوفل اشرؾ -  328

 االول والدور االرضى الدور - الجدٌد المعادى- البساتٌن االسلكى شارع من 291  ش 5 الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  االرضى فوق

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 414387    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد سٌد احمد نوفل اشرؾ -  329

  دجلة - المادة تمسٌم 199 شارع ا3 رلم بالعمار االرضى بعد والثالث والثانى واالول االرضى الدور ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 424742    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه صدٌك فرحات امٌر اشرؾ -  331

  سفٌر مٌدان.  المنصور الخلٌفه شارع 8 رلم تجارى محل/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 314151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، والتورٌدات للتجاره كٌره شركه -  331

 رلم المطعة على الممام بالعمار االرضى فوق الثانى الدور 213 رلم شمة/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 الثامنة المنطمة 82 بلون 21

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 314151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، والتورٌدات للتجاره كٌره شركه -  332

 الثالث التجمع- الصناعٌه المنطمه أ277 رلم العمار فى الثانى الدور/  بالعنوان الكائن الفرع التتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 381831    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، واوالده الدٌن محً زكرٌا -  333

 منخفض اسكان 3 نموذج 3 بلون 9 عماره - االرضى فوق االول الدور 3 شمة م/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 الماظة - التكالٌؾ

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 412138    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه حسن عجمى دمحم محمود -  334

 مربع خلؾ - شٌراتون مساكن - 113 شمه - العربً الملتمً حً 41/  لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  الوزراء

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 412138    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته مصطفى صالح احمد خالد -  335

 مربع خلؾ - شٌراتون مساكن - 113 شمه - العربً الملتمً حً 41/  لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  الوزراء

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 412138    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته حسن عجمى دمحم محمود -  336

 مربع خلؾ - شٌراتون مساكن - 113 شمه - العربً الملتمً حً 41/  لٌصبح الشركه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

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

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 429991    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، سكل  SKULL  وشرٌكته محسن عمر -  337

 بالعمار دكان محل به ملحك(  المدخل ٌمٌن)  علوى االرضى بالدور مكتب/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  التوحٌدى حٌان ابو شارع 1 رلم

 تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 429991    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، سكل  SKULL  وشرٌكته محسن عمر -  338

 بالعمار دكان محل به ملحك(  المدخل ٌمٌن)  علوى االرضى بالدور مكتب/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  التوحٌدى حٌان ابو شارع 1 رلم

 تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 413423    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ٌونس عبدالفتاح دمحم السٌد -  339

 ( 1) الدور الفاروق برج الدكة بستان 13 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 154425    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسنً عادل -  341

 المهندسٌن - العزٌز عبد احمد البطل ش - 21 رلم بالعمار االول بالدور 5 رلم شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   لـتأشٌرا

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 375366    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاءه زهران دمحم -  341

 17 لطعة - 5بلون - الرفاعى ابراهٌم ش 48/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 387465    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه صادق احمد دمحم -  342

  الثامنه بالمنطمه سامى شرٌؾ شارع 2 بالعمار االرضى بالدور 1 رلم سشمه - لٌصبح الشركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 382717    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه الرشٌد عبد على رامى -  343

  كفرع الؽاؤه مع المللى.  حنفى دمحم شارع 18/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 382717    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه على الرشٌد عبد على -  344

  كفرع الؽاؤه مع المللى.  حنفى دمحم شارع 18/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 382717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الرشٌد عبد على رامى -  345

  كفرع الؽاؤه مع المللى.  حنفى دمحم شارع 18/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 382717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه على الرشٌد عبد على -  346

  كفرع الؽاؤه مع المللى.  حنفى دمحم شارع 18/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تم 21211329 تارٌخ وفً 427146    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه هللا خٌر الدٌن نصر فاروق اسامه -  347

 اول نصر مدٌنة لسم - امٌن على شارع( 42) بالعمار الرابع بالدور 411 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 392918    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، جروب لطفى -  348

 النزهه تمسٌم( ز) مجموعه( 8) رلم بالمطعه االرضً بالدور( 4) رلم محل/  بالعنوان للشركه فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 419454    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالرحٌم نسٌم اٌمن -  349

  سنتر روٌل الهرم ش 257 فى الكائن بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 327521    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حافظ دمحم دمحم -  351

 الثامن الحى - مملد دمحم ش 36 رلم بالعمار االرضى الدور 2 رلم شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 286368    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه البؽدادي طارق موتورز الفنٌه -  351

 كفرع الؽائه مع المبه حدائك لمسم التابع سعٌد بور شارع 847/  لٌصبح الشركه مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 286368    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه البؽدادي طارق موتورز الفنٌه -  352

 كفرع الؽائه مع المبه حدائك لمسم التابع سعٌد بور شارع 847/  لٌصبح الشركه مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 111782    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه الشرٌؾ رشاد -  353

  الشمالى االمتداد الصناعٌه بالمنطمه 12114 بلون 11 رلم المطعه/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 111782    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكتهم و الشرٌؾ رشاد خلفاء -  354

  الشمالى االمتداد الصناعٌه بالمنطمه 12114 بلون 11 رلم المطعه/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 111782    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الشرٌؾ رشاد -  355

  الشمالى االمتداد الصناعٌه بالمنطمه 12114 بلون 11 رلم المطعه/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 111782    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكتهم و الشرٌؾ رشاد خلفاء -  356

  الشمالى االمتداد الصناعٌه بالمنطمه 12114 بلون 11 رلم المطعه/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 111782    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الشرٌؾ رشاد -  357

  الشمالى االمتداد الصناعٌه بالمنطمه 12114 بلون 11 رلم المطعه/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 111782    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكتهم و الشرٌؾ رشاد خلفاء -  358

  الشمالى االمتداد الصناعٌه بالمنطمه 12114 بلون 11 رلم المطعه/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 398718    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، دمحم الؽفار عبد الفتاح عبد ابناء -  359

 الوسطى الهضبة - الجٌزة  امن مباحث تمسٌم 11 رلم بالمطعة االول بالدور 3 رلم شمة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 الممطم -

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 398718    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه دمحم الؽفار عبد عبدالفتاح -  361

 الهضبة - الجٌزة  امن مباحث تمسٌم 11 رلم بالمطعة االول بالدور 3 رلم شمة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 الممطم - الوسطى

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 398718    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالؽفار عبدالفتاح شركه -  361

 الهضبة - الجٌزة  امن مباحث تمسٌم 11 رلم بالمطعة االول بالدور 3 رلم شمة/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 الممطم - الوسطى

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 398718    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، دمحم الؽفار عبد الفتاح عبد ابناء -  362

( ب.  أ)  رلم بالمطعه الكائنه 12شمه المٌثاق صفوه ابراج 5/  بالعنوان فرع/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 العاشر الحى - المٌثاق طرٌك شمال االرض بشرٌحة

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 398718    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه دمحم الؽفار عبد عبدالفتاح -  363

.  أ)  رلم بالمطعه الكائنه 12شمه المٌثاق صفوه ابراج 5/  بالعنوان فرع/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العاشر الحى - المٌثاق طرٌك شمال االرض بشرٌحة( ب

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 398718    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالؽفار عبدالفتاح شركه -  364

.  أ)  رلم بالمطعه الكائنه 12شمه المٌثاق صفوه ابراج 5/  بالعنوان فرع/  بالعنوان ئنالكا الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العاشر الحى - المٌثاق طرٌك شمال االرض بشرٌحة( ب

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 416998    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته سٌد دمحم الرازق عبد النبى عبد -  365

  العباسٌه الملتمى ابراج 4 شمه الثانى الدور رمسٌس امتداد ش 5 - لٌصبح الشركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 399168    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته الستار عبد مصطفى عمرو -  366

 شمه العبور بمدٌنه الجهاز امام 811ال منطمه 11114 بلون 16 رلم عماره - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العبور مدٌنه االول الحى 4 رلم



 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 21211331 تارٌخ وفً 399168    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه العاصى الستار عبد مصطفى عمرو -  367

 العبور بمدٌنه الجهاز امام 811ال منطمه 11114 بلون 16 رلم عماره - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 العبور مدٌنه االول الحى 4 رلم شمه

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 399168    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته الستار عبد مصطفى عمرو -  368

 شمه العبور بمدٌنه الجهاز امام 811ال منطمه 11114 بلون 16 رلم عماره - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العبور مدٌنه االول الحى 4 رلم

 تم 21211331 تارٌخ وفً 399168    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه العاصى الستار عبد مصطفى عمرو -  369

 العبور بمدٌنه الجهاز امام 811ال منطمه 11114 بلون 16 رلم عماره - بالعنوان عفر اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 العبور مدٌنه االول الحى 4 رلم شمه

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 421537    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌونان عطٌه ٌونان اكرم -  371

 للشركة كمعرض المرلسٌة الكنٌسة شارع 31 رلم بالعمار 4 رلم المحل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  371

 - السٌوؾ ابوحرٌد جمٌلة شارع/  بالعنوان الكائن بالسٌوؾ( ثانى رمل) فرع بمسمى فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 ثانى الرمل

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  372

 جمٌلة شارع/  بالعنوان الكائن بالسٌوؾ( ثانى رمل) فرع بمسمى فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

 ثانى الرمل - السٌوؾ ابوحرٌد

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  373

 ثانى الرمل - سٌوؾال ابوحرٌد جمٌلة شارع/  بالعنوان الكائن بالسٌوؾ( ثانى رمل) فرع بمسمى فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  374

  االردنٌة مٌدان فى/  الكائن بالعنوان( رمضان من العاشر) فرع بمسمى فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  375

 مٌدان فى/  الكائن بالعنوان( رمضان من العاشر) فرع بمسمى فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

  االردنٌة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  376

  االردنٌة مٌدان فى/  الكائن بالعنوان( رمضان من العاشر) فرع بمسمى فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 391115    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه امٌن احمد -  377

 العٌن المطامٌه طرٌك شمال الصناعٌه المنطمه باراضى الصناعٌه المنطمه( 11) رلم لطعه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  كفرع الؽاؤه مع الثالث التجمع.  السخنه

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 391115    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته ابراهٌم عاطؾ -  378

 المطامٌه طرٌك شمال الصناعٌه المنطمه باراضى الصناعٌه المنطمه( 11) رلم لطعه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

  كفرع الؽاؤه مع الثالث التجمع.  السخنه العٌن

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 391115    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته جمٌل السٌد ابراهٌم عاطؾ -  379

 طرٌك شمال الصناعٌه المنطمه باراضى الصناعٌه المنطمه( 11) رلم لطعه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  كفرع الؽاؤه مع الثالث التجمع.  السخنه العٌن المطامٌه

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  381

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  381

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  382

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  383

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً واناخ ماردٌنً شركه اندماج -  384

 دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

  والمٌزانٌن باالرضى

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  385

 بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 ( r4.06)  بالمول ورلمه الخامس

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  386

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  387

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    لمبر لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  388

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  389

 داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 ( r4.06)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  391

 فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

villa 

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  391

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل مت 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  392

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  393

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  394

 الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه



 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

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  395

 الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم / بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 لوران

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  396

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  397

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  398

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  399

 االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  411

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  411

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  412

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  413

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  414

 دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

  والمٌزانٌن باالرضى

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  415

 بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 ( r4.06)  بالمول ورلمه الخامس

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  416

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  417

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  418

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول



 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

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع كهشر فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  419

 داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 ( r4.06)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  411

 فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

villa 

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  411

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  412

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل مت 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  413

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  414

 الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  415

 الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 لوران

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  416

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  417

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار مٌزانٌنوال االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  418

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  419

 االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  421

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  421

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  422

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  423

  والمٌزانٌن باالرضى دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  424

 دجله شارع 28 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

  والمٌزانٌن باالرضى

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  425

 بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 ( r4.06)  بالمول ورلمه الخامس

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  426

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  427

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  428

 ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( r4.06)  بالمول

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  429

 داون المطامٌه التجارى بالمول/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 ( r4.06)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن بشارع الكائن تاون

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  431

 فٌال بسمه(  s3.1)  لبالمو ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

villa 

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  431

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  432

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  433

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة صٌةتو ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  434

 الخامس بالتجمع التسعٌن شارع/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 villa فٌال بسمه(  s3.1)  بالمول ورلمه

 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنى رضوان المفروشات بٌع شركة -  435

 الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 لوران

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً دمحم اسعد دمحم -  436

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم -  437

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً اسعد دمحم -  438

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن ىاالرض منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ماردٌنً رضوان دمحم} المفروشات بٌع شركه فً اخوان ماردٌنً شركه اندماج -  439

 االرضى منسوبٌن 7 رلم/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 98199

 لوران الحرٌه طرٌك 696 رلم بالعمار والمٌزانٌن

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكهربائٌه االدوات وتورٌد وتجاره والتصدٌر االستٌراد - لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عطٌه عاصم دمحم -  1

,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 255731   برلم لٌدها سبك  ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما)

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ

 والتصدٌر االستٌراد - لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، الكهربائٌه االدوات لتجاره اسوان وشركاه عطٌه عاصم دمحم -  2

 وفً 255731   برلم لٌدها سبك  ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما) الكهربائٌه الدواتا وتورٌد وتجاره

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ

 فٌما) الكهربائٌه االدوات وتورٌد وتجاره والتصدٌر االستٌراد - لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، عطٌه عاصم دمحم اوالد -  3

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 255731   برلم لٌدها سبك  ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 تجارٌة تورٌدات نشاط اضافة  تضامن شركة ، والصناعٌة التجارٌة للتورٌدات وشركاة ٌحًٌ احمد عنهم عابدٌن ٌحًٌ ورثة -  4

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 138816   برلم لٌدها سبك  ، وصناعٌة

 وفً 138816   برلم لٌدها سبك  ، وصناعٌة تجارٌة تورٌدات نشاط اضافة  تضامن شركة ، التجارٌه للتورٌدات ٌحًٌ شركه -  5

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ

 لٌدها سبك  ، وصناعٌة تجارٌة تورٌدات نشاط اضافة  تضامن شركة ، والصناعٌه التجارٌه للتورٌدات عابدٌن ٌحًٌ شركه -  6

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 138816   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، طازجة ومخبوزات طازجة لحوم بٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ؼانم السعٌد مهندس -  7

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 293895

 ومخبوزات طازجة لحوم بٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، ؼانم اوالد اى تى ام والهندسة للتجاره المروه شركه -  8

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 293895   برلم لٌدها سبك  ، طازجة

 سبك  ، والتصدٌر االستٌراد/  نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ،( وشركاها العال عبد دمحمي فادٌه)  متولً حامد مصطفً ورثه -  9

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 291833   برلم لٌدها

 سبك  ، والتصدٌر االستٌراد/  نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ،( وشركاها العال عبد دمحمي فادٌه)  متولً حامد مصطفً ورثه -  11

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 291833   برلم لٌدها

   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد عموم - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكهم بساده مٌشٌل وهارفى دمحم عطٌه ربٌع ابراهٌم -  11

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 392679



 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

 وفً 392679   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد عموم - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ربٌع ابراهٌم مٌشٌل هارفى -  12

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ

 392679   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد عموم - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، بساده مٌشٌل وهارفى دمحم عطٌه ربٌع ابراهٌم -  13

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً

   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد عموم - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكهم بساده مٌشٌل وهارفى دمحم عطٌه ربٌع ابراهٌم -  14

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 392679

 وفً 392679   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد عموم - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكه ربٌع ابراهٌم مٌشٌل هارفى -  15

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ

 392679   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد عموم - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، بساده مٌشٌل وهارفى دمحم عطٌه ربٌع ابراهٌم -  16

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً

 باعمال المٌام/  لٌصبح االستٌراد نشاط الؽاء  تضامن شركة ، والمماوالت الهندسٌة لالستشارات وشركاه عالم عمرو -  17

 تارٌخ وفً 386615   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر والتورٌدات والمماوالت الهندسٌه االستشارات

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313

 تارٌخ وفً 399769   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد/ نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسن احمد دمحم احمد -  18

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313

 وتشؽٌل الصناعى النشاط/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه الشامى ٌوسؾ ٌوسؾ سعد للتجاره الشامً شركه -  19

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 265537   برلم لٌدها سبك  ، المعادن

 وزٌادة مالٌا اورالا تصدر التى الشركات تاسٌس فى االشتران  مساهمة شركة ، المالٌة لالستثمارات هولدنج كابٌتال مباشر -  21

 127 المادة حكم وبمراعاة الحفظ امناء نشاط ومزاولة المالٌة االوراق فى االكتتاب وتؽطٌة تروٌج نشاط ومزاولة اموالها رؤوس فى

 باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز المال راس سوق لانون احكام بمراعاة 92 لسنة 95 للمانون التنفٌذٌة الالئحة من

 فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او العمالها شبٌهة اعمال تزاول التى االموال شركات مع الوجوة من وجة

,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 421811   برلم لٌدها سبك  ، او الشركات هذة فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ

  ، التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما بها تلحمها او تشترٌها  مساهمة شركة ، المالٌة لالستثمارات هولدنج كابٌتال مباشر -  21

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 421811   برلم لٌدها سبك

 وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ،( وشرٌكها زهٌر بٌومً مدبولً لبٌبه)  والتؽلٌؾ للتعبئة الذهبٌه -  22

 بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه عبوات

 تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  الالزمه التراخٌص على الحصول

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها بٌومى مدبولى لبٌبة -  23

(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة

 بسٌطة توصٌة

 وطباعتها فندلٌه عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه مدبولً/  والصناعٌه للتجاره الذهبٌه -  24

 التراخٌص على الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  الالزمه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر



 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

 عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها زهٌر بٌومً مدبولً لبٌبه والصناعه للتجاره الذهبٌه -  25

 الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  الالزمه راخٌصالت على

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها زهٌر بٌومى مدبولى لبٌبة والصناعة للتجارة الذهبٌة -  26

 الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  الالزمه التراخٌص على

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ،( وشرٌكها زهٌر بٌومً مدبولً لبٌبه)  والتؽلٌؾ للتعبئة الذهبٌه -  27

 الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  هالالزم التراخٌص على

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكها بٌومى مدبولى لبٌبة -  28

(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة

 تضامن

 وطباعتها فندلٌه عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه مدبولً/  والصناعٌه للتجاره الذهبٌه -  29

 التراخٌص على الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  الالزمه

 تضامن شركة:  التأشٌر

 عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكها زهٌر بٌومً مدبولً لبٌبه والصناعه للتجاره الذهبٌه -  31

 الحصول بعد العسكرٌه والمالبس االنترنتو والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  الالزمه التراخٌص على

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 عبوات وتؽلٌؾ تعبئة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكها زهٌر بٌومى مدبولى لبٌبة والصناعة للتجارة الذهبٌة -  31

 الحصول بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الٌا وطباعتها فندلٌه

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315992   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنة 616 رلم امن موافمة(  الالزمه التراخٌص على

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 لٌدها سبك  ، التجارٌه التوكٌالت - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها دمحم دسولى ابراهٌم دمحم عبٌر -  32

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 326657   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌه التوكٌالت - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شركاها الدسولً ابراهٌم عبٌردمحم -  33

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 326657

   برلم لٌدها سبك  ، جارٌهالت التوكٌالت - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها الدسولى ابراهٌم دمحم عبٌر -  34

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 326657

 - النشاط لٌصبح والتصدٌر االستٌراد - نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشركائهم محمود ووحٌد طمان حسٌن و وحٌد اسامة -  35

 تارٌخ وفً 397516   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) فمط العمومٌه التورٌدات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314



 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

 والتصدٌر االستٌراد - نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، للتطعٌمات وشركائهم محمود ووحٌد حٌده ابراهٌم دمحم عبدالرحٌم اسامه -  36

   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) فمط العمومٌه التورٌدات - النشاط لٌصبح

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 397516

 العمومٌه التورٌدات - النشاط لٌصبح والتصدٌر االستٌراد - نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه محمود دمحم محمود وحٌد -  37

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 397516   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) فمط

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 والنمل الداخلٌه والحرالت الفنادق وحجز خلٌهالدا والرحالت الفنادق واداره تسوٌك  بسٌطة توصٌة ، شركاه و عبدالنبى احمد -  38

 تارٌخ وفً 431316   برلم لٌدها سبك  ،(   والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314

  ، ولطاعى جملة منزلٌة أدوات وتجارة تصدٌر/ لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه حسن دمرداش مصطفً -  39

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 286281   برلم لٌدها سبك

  ، ولطاعى جملة منزلٌة أدوات وتجارة تصدٌر/ لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه حسن دمرداش مصطفً -  41

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 286281   برلم لٌدها سبك

 وتورٌد التجارٌه التوكٌالت - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالمادر عاطؾ الحدٌثه المناه شركه -  41

 وفً 315122   برلم لٌدها سبك  ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد  فمط الكٌماوٌات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ

 التجارٌه التوكٌالت - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركائه المادر عبد عاطؾ احمد)  الحدٌثة المناه شركة -  42

 315122   برلم لٌدها سبك  ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر ستٌراداال  فمط الكٌماوٌات وتورٌد

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً

 التجارٌه التوكٌالت - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركائها المادر عبد عاطؾ رشا - الحدٌثة المناة شركة -  43

 315122   برلم لٌدها سبك  ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد  فمط الكٌماوٌات وتورٌد

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً

 التورٌدات/  الشركة ؼرض لٌصبح والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاه الدسولً السمٌع عبد حامد -  44

 تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما1 والبٌئة والصناعى والصرفالصحى المٌاه معالجة وانظمة

 تضامن شركة  :التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 374848   برلم لٌدها سبك  ،( . العمالة

 التورٌدات/  الشركة ؼرض لٌصبح والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكه الدسولى عبدالسمٌع حامد -  45

 تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما1 والبٌئة والصناعى والصرفالصحى المٌاه معالجة وانظمة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 374848   برلم لٌدها سبك  ،( . العمالة

 واالعالن الدعاٌة عدا فٌما)  عمومٌة ورٌدات/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكة العزٌز عبد على عادل -  46

 لوحات وتجمٌع التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر والمماوالت كهربائٌة اعمال وصٌانة(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 415616   برلم لٌدها سبك  ، كهربائٌه

 تارٌخ وفً 176141   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشركاه شاهٌن عبدالحمٌد -  47

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317

 ومستلزمات والكمبٌتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  العمومٌه التورٌدات  تضامن شركة ، الموى عبد واحمد خالد احمد شركة -  48

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 411891   برلم لٌدها سبك  ،(  العماله تورٌد ودون الكمبٌوتر

 تضامن



 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

 الكمبٌوتر ومستلزمات والكمبٌتر واالعالن الدعاٌه عدا فٌما)  العمومٌه التورٌدات  تضامن شركة ، خالد وهانى خالد احمد -  49

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 411891   برلم لٌدها سبك  ،(  العماله تورٌد ودون

 تارٌخ وفً 322551   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد/ نشاط  الؽاء  تضامن شركة ، واوالده فخري سامً -  51

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318

 والتصدٌر االستٌراد/  الشركة نشاط لٌصبح العمومٌة التورٌدات نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكه دٌاب احمد -  51

 مجاالت عدا فٌما) العمومٌة والتورٌدات االدوٌه دون  الطبٌة واالجهزة الطبٌة والكٌماوٌات المستلزمات وتورٌد التجارٌة والتوكٌالت

 لتعدٌ تم21211318 تارٌخ وفً 421615   برلم لٌدها سبك  ،( .  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

/  الشركة نشاط لٌصبح العمومٌة التورٌدات نشاط اضافة  تضامن شركة ،(  وشرٌكه دٌاب احمد)  جروب كٌر هٌلث -  52

 والتورٌدات االدوٌه دون  الطبٌة واالجهزة الطبٌة والكٌماوٌات المستلزمات وتورٌد التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 وفً 421615   برلم لٌدها سبك  ،( .  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) العمومٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ

 تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 281126   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه توفٌك عالء -  53

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 واالعالن الدعاٌة مجاالت دون)  عمومٌة تورٌدات/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه محمود دمحم احمد -  54

 تم21211319 تارٌخ وفً 358141   برلم لٌدها سبك  ، واالحذٌة المالبس وتجارة(  العماله تورٌد ودون مستلزماته و والكمبٌوتر

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 سبك  ، المحاجر وادارة محاجر اعمال مستلزمات تورٌد نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكهما الجٌار اسامه ، زرد على -  55

 بسٌطة توصٌة:  تأشٌرال وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 284433   برلم لٌدها

 لٌدها سبك  ، المحاجر وادارة محاجر اعمال مستلزمات تورٌد نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبداللطٌؾ دمحم على -  56

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 284433   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المحاجر وادارة محاجر اعمال مستلزمات تورٌد نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة اللطٌؾ عبد على -  57

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 284433

 سبك  ، المحاجر وادارة محاجر اعمال مستلزمات تورٌد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكهما الجٌار اسامه ، زرد على -  58

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 284433   برلم لٌدها

 لٌدها سبك  ، المحاجر وادارة محاجر اعمال مستلزمات تورٌد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه عبداللطٌؾ دمحم على -  59

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 284433   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المحاجر وادارة محاجر اعمال مستلزمات تورٌد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكة اللطٌؾ عبد على -  61

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 284433

 تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 429164   برلم لٌدها سبك  ، التصدٌر/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشركاه بدر احمد -  61

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

)  العمومٌة والتورٌدات البالستٌن االكٌاس وتمطٌع تصنٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الزؼبى اٌمن -  62

   برلم لٌدها سبك  ، السٌارات ؼٌار لطع وتجارة(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت دون

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 411165



 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

 دون)  العمومٌة والتورٌدات البالستٌن االكٌاس وتمطٌع تصنٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه توفٌك احمد -  63

 411165   برلم لٌدها سبك  ، السٌارات ؼٌار لطع وتجارة(  العماله تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً

 وفً 373637   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، 1 اخوان الشافعً -  64

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ

 373637   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، شافعى بانوراما شركه -  65

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً

 عدا فٌما)  وتورٌدات ماكٌنات ؼٌار لطع تسوٌك - لتصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه دمحم دمحم اشرؾ -  66

,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 329339   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت

 طةبسٌ توصٌة:  التأشٌر وصؾ

 وتورٌد التجارٌه التوكٌالت - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته التهامى جمال للتجاره المصرٌه -  67

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 288261   برلم لٌدها سبك  ، االطفال ولعب الجاهزة المالبس

 بسٌطة

 365515   برلم لٌدها سبك  ، واالالت العدد تجارة/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه نصٌؾ عصام -  68

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً

 ولطع واشكالها انواعها بكافه والموتوسٌكالت المركبات استٌراد - نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسٌن بسمه -  69

 واعداد المختلفه واحجامها بانواعها والطابعات االلٌه الحاسبات واجهزة وااللٌه االلكترونٌه االجهزه وتجاره واستٌراد ؼٌارها

 وتصمٌم والمطبوعات التجارٌه العالمات وتطوٌر واعداد وتصمٌم االلكترونٌه والتطبٌمات والنظم البرمجٌات وتشؽٌل وتطوٌر

 االلكترونٌه والتطبٌمات والنظم االلٌه الحسابات مراكز واداره وتشؽٌل والمؤتمرات المعارض لوازم تركٌبو وتورٌد وتطوٌر واعداد

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 424612   برلم لٌدها سبك  ، االفراد تدرٌب وخدمات الؽٌر لحساب

 بسٌطة توصٌة

 وتطبٌمات تشؽٌلها ونظم االلكترونٌه الحاسبات على والهٌئات بالشركات والعاملٌن  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسٌن بسمه -  71

 نشاط لٌصبح الدورٌه الصٌانه عمود وخدمات والطابعات االلكترونٌه الحاسبات اجهزة واصالح وصٌانه االلكترونٌه الحاسبات

 وتجاره واستٌراد ؼٌار لطع وتورٌدات وتجاره(  19والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما واالستٌراد التصدٌر  - الشركه

 والموتوسٌكالت المركبات وتوزٌع وتجاره واستٌراد التجارٌه والتوكٌالت واكسسوارته الموباٌل انواعها بكافه السٌارات وتوزٌع

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط دٌلتع تم21211311 تارٌخ وفً 424612   برلم لٌدها سبك  ، ؼٌارها ولطع واشكالها انواعها بكافه

 بسٌطة توصٌة

 والطابعات االلٌه الحاسبات واجهزة وااللٌه االلكترونٌه االجهزه وتجاره واستٌراد  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسٌن بسمه -  71

 العالمات وتطوٌر واعداد وتصمٌم االلكترونٌه والتطبٌمات والنظم البرمجٌات وتشؽٌل وتطوٌر واعداد المختلفه واحجامها بانواعها

 الحسابات مراكز واداره وتشؽٌل والمؤتمرات المعارض لوازم وتركٌب وتورٌد وتطوٌر واعداد وتصمٌم والمطبوعات التجارٌه

 االلكترونٌه الحاسبات على والهٌئات بالشركات والعاملٌن االفراد تدرٌب وخدمات الؽٌر لحساب االلكترونٌه والتطبٌمات والنظم االلٌه

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 424612   برلم لٌدها سبك  ، الحاسبات وتطبٌمات تشؽٌلها ونظم

 بسٌطة توصٌة

 وخدمات والطابعات االلكترونٌه الحاسبات اجهزة واصالح وصٌانه االلكترونٌه  بسٌطة توصٌة ، وشركائها حسٌن بسمه -  72

 النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 424612   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنه 662 برلم امن مهمواف) الدورٌه الصٌانه عمود

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ, 

 416124   برلم لٌدها سبك  ، االلومنٌوم لمنتجات معرض/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته عابد محمود -  73

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 416124   برلم لٌدها سبك  ، االلومنٌوم لمنتجات معرض/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عابد محمود -  74

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً

 االثاث و المستشفٌات مهمات تورٌد/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شركاهم و صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  75

 مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز) التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر و الصحٌة االدوات و الكهربائٌة االدوات تورٌدات و المكتبى

 فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او

 والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 414313   برلم لٌدها سبك  ،( التنفٌذٌه

 و المكتبى االثاث و المستشفٌات مهمات تورٌد/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  76

 تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز) التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر و الصحٌة االدوات و الكهربائٌة االدوات تورٌدات

 او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى

 سبك  ،( التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 414313   برلم لٌدها

 االثاث و المستشفٌات مهمات تورٌد/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، شركاهم و صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  77

 مصلحة لها تكون ان لشركةل وٌجوز) التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر و الصحٌة االدوات و الكهربائٌة االدوات تورٌدات و المكتبى

 فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او

 والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 414313   برلم لٌدها سبك  ،( التنفٌذٌه

 و المكتبى االثاث و المستشفٌات مهمات تورٌد/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  78

 تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز) التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر و الصحٌة االدوات و الكهربائٌة االدوات تورٌدات

 او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى

 سبك  ،( التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 414313   برلم لٌدها

 والكتب والمجالت الصحؾ إصدار عدا فٌما التصنٌع نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكه فاروق جٌمً تكنولوجً اٌسترن -  79

 امنٌة الالزمةموافمة التراخٌص على الحصول بعد الالسلكٌه والحراسةوالكامٌرات والمن واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 381515   برلم لٌدها سبك  ، 2121لسنة46رلم

 والكتب والمجالت الصحؾ إصدار عدا فٌما التصنٌع نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاة فاروق جٌمً تكنولوجً اٌسترن -  81

 امنٌة الالزمةموافمة التراخٌص على الحصول بعد الالسلكٌه والحراسةوالكامٌرات والمن واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌة

 تضامن ةشرك:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 381515   برلم لٌدها سبك  ، 2121لسنة46رلم

   برلم لٌدها سبك  ، ؼذائٌه مواد وثالجه البان منتجات معمل/  نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشرٌكه الدٌن نور دمحم حسن -  81

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 421654

   برلم لٌدها سبك  ، ؼذائٌه مواد وثالجه البان منتجات معمل/  نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الدٌن نور دمحم حسن -  82

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 421654

 وتؽلٌؾ وتعبئة بٌع/  2121 لسنة 1112 التأسٌس لعمد طبماص كامال النشاط كتابة  تضامن شركة ، وشرٌكه فهمى اٌهاب -  83

 تارٌخ وفً 429861   برلم لٌدها سبك  ،. وللؽٌر الؽٌر لدى الؽذائٌة والمستلزمات والمواد الزراعٌة المحاصٌل وتصدٌر وتورٌد

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311

  ، االستٌراد نشاط والؽاء - الشمسٌه الطاله معدات وتركٌب تورٌد - ؼرض اضافه  بسٌطة توصٌة ، شرٌكه و شرٌؾ احمد -  84

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 315986   برلم لٌدها سبك

   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة توكٌالت و تصدٌر/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه سلٌمان الموجود عبد دمحم -  85

 بسٌطة توصٌة:  ٌرالتأش وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 326825
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 سبك  ، العمومٌه المماوالت/  نشاط اضافة - االستٌراد/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، كوول ناٌل وشركاه رمضان احمد دمحم -  86

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 317479   برلم لٌدها

  ، العمومٌه المماوالت/  نشاط اضافة - االستٌراد/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ،(  كوند ناٌل)  وشركاه رمضان احمد دمحم -  87

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 317479   برلم لٌدها سبك

  ، الشركه من االستٌراد/  نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاهم الممدم شرٌؾ و الوصال دمحم والتسوٌك للتجاره كٌمٌكال -  88

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 369864   برلم لٌدها سبك

  ، الشركه من االستٌراد/  نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاهم الممدم شرٌؾ و الوصال دمحم والتسوٌك للتجاره كٌمٌكال -  89

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 369864   برلم لٌدها سبك

  ، الشركه من االستٌراد/  نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاهم الممدم شرٌؾ و الوصال دمحم والتسوٌك للتجاره كٌمٌكال -  91

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 369864   برلم لٌدها سبك

 والتؽلٌؾ والتعبئه الؽذائٌه والصناعات العامه المماوالت - نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل بسطا مكرم شركة -  91

( 19-6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد الفنادق مستلزمات وتورٌد تجاره لٌصبح الورلٌه والصناعات

 والتؽلٌؾ والتعبئه الؽذائٌه والصناعات العامه والمماوالت والصٌانه بانواعها المعادن وتشؽٌل وتشكٌل ٌعوتصن التجارٌه والتوكٌالت

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 366871   برلم لٌدها سبك  ، الؽٌار ولطع الورلٌه والصناعات

 بسٌطة توصٌة

 والتؽلٌؾ والتعبئه الؽذائٌه والصناعات العامه المماوالت - نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته خلٌل بسطا مكرم -  92

( 19-6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد الفنادق مستلزمات وتورٌد تجاره لٌصبح الورلٌه والصناعات

 والتؽلٌؾ والتعبئه الؽذائٌه والصناعات العامه والمماوالت والصٌانه بانواعها المعادن وتشؽٌل وتشكٌل وتصنٌع التجارٌه والتوكٌالت

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 366871   برلم لٌدها سبك  ، الؽٌار ولطع الورلٌه والصناعات

 بسٌطة توصٌة

 او للؽٌر والامتها االستثمارٌه المشروعات وادارة االستٌراد عموم/ نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه دفونى رفٌك -  93

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 211363   برلم لٌدها سبك  ، فٌها المشاركة

 او للؽٌر والامتها االستثمارٌه المشروعات وادارة االستٌراد عموم/ نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دفونى ندٌم -  94

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 211363   برلم لٌدها سبك  ، فٌها المشاركة

 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته زخورا الٌاس -  95

 ٌخص ما كل عدا فٌما االجنبٌة للشركات التجارٌة والتوكٌالت االولٌة الخامات واستٌراد الصناعٌة والتورٌدات(  19 والمجموعة

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 233129   برلم لٌدها سبك  ، الطباعة مستلزمات او واجهزة ادوات

 بسٌطة توصٌة

 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد/  حلٌصب النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه زخورا خلٌل الٌاس -  96

 ٌخص ما كل عدا فٌما االجنبٌة للشركات التجارٌة والتوكٌالت االولٌة الخامات واستٌراد الصناعٌة والتورٌدات(  19 والمجموعة 6

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 233129   برلم لٌدها سبك  ، الطباعة مستلزمات او واجهزة ادوات

 بسٌطة توصٌة

 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شرٌكته و خلٌل الٌاس كرٌم -  97

 ٌخص ما كل عدا فٌما االجنبٌة للشركات التجارٌة والتوكٌالت االولٌة الخامات واستٌراد الصناعٌة والتورٌدات(  19 والمجموعة 6

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 233129   برلم لٌدها سبك  ، الطباعة مستلزمات او واجهزة ادوات

 بسٌطة توصٌة



 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

 سبك  ، والشمسٌه الطبٌه النظارات بٌع - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته السٌد عبد منصور مٌشٌل -  98

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 416514   برلم لٌدها

   برلم لٌدها سبك  ، والشمسٌه الطبٌه النظارات بٌع - لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه منصور مٌشٌل -  99

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 416514

 وتجارة تشؽٌل/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه توفٌك مصطفً اسعد 1 الساعً توفٌك مصطفً/  ورثه -  111

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 257231   برلم لٌدها سبك  ، المعادن

 لدى تصنٌع و وتوزٌع تسوٌك و تجاره - لٌصبح االستٌراد - نشاط حذؾ  تضامن شركة ، شرٌكتها و احمد اسامة دمحم سارة -  111

 والمطهرات والعطور التجمٌل مستحضرات  وادوات الؽذائٌة المكمالت و الطبٌه والمستحضرات واالؼذٌه البٌطرٌه االدوٌة الؽٌر

 واكسسوارات الطبٌه االجهزة وكافه الطبٌه المستلزمات ولوازم الطبى االثاث كافه وتوزٌع الحشرٌة المبٌدات و والمنظفات

 تارٌخ وفً 396943   برلم لٌدها سبك  ، التصدٌر و لانونا بها المسموح الكٌماوٌات وكافة المعملٌة والكواشؾ المختبرات

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316

 والتورٌدات العامة المماوالت لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، احمد زكرٌا اسماء وشرٌكته الباب فتح دمحم السٌد -  112

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 411271   برلم لٌدها سبك  ، الؽذائٌة المواد وتورٌدات العمومٌة

 تضامن شركة

   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى دمحم رفاعى احمد -  113

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 197378

   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاهما دمحم رفاعً ودمحم حسٌن امام ابراهٌم -  114

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 197378

 وفً 197378   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاهم رفاعً ودمحم حسٌن امام -  115

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ

 تارٌخ وفً 197378   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركائة دمحم رفاعى دمحم -  116

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317

   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى دمحم رفاعى احمد -  117

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 197378

   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاهما دمحم رفاعً ودمحم حسٌن امام ابراهٌم -  118

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 197378

 وفً 197378   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاهم رفاعً ودمحم سٌنح امام -  119

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ

 تارٌخ وفً 197378   برلم لٌدها سبك  ، والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركائة دمحم رفاعى دمحم -  111

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317

 دون)  والتصدٌر واالستٌراد الكتب بتوزٌع المٌام/ لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه على عبدالفتاح طه وائل -  111

 تارٌخ وفً 412631   برلم لٌدها سبك  ،( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفره عدا فٌما واالنترنت الكمبٌوتر مجاالت

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317

 االنتاج ولوازم والمعدات واالالت المنتجات عموم استٌراد/  نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاه علً دمحم التوفٌك شركه -  112

   برلم لٌدها سبك  ، الكمبٌوتر عدا فٌما بالشركة الخاصة المنتجات عموم وتورٌد والطباعة الكمبٌوتر اجهزة عدا فٌما الخام والمواد

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 279394



 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

 والمواد االنتاج ولوازم والمعدات واالالت المنتجات عموم استٌراد/  نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاه على دمحم احمد -  113

   برلم لٌدها سبك  ، الكمبٌوتر عدا فٌما بالشركة الخاصة المنتجات عموم وتورٌد والطباعة الكمبٌوتر اجهزة عدا فٌما الخام

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 279394

 415614   برلم لٌدها سبك  ، العمارى االستثمار/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكه نبٌل محمود - ارسام شركة -  114

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً

 وفً 415614   برلم لٌدها سبك  ، العمارى االستثمار/  نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكة نبٌل محمود شالٌهن شركة -  115

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ

 فى التجارٌة والتوكٌالت بالتجزئة هندسٌة ادوات مكتبة استؽالل/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وعلى سمٌر مكتبه -  116

   برلم لٌدها سبك  ، المستندات تصوٌر بدون والهداٌا والورق والهندسٌة الكتابٌة االدوات واستٌراد الهندسٌة واالدوات االوراق

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 141818

 فى التجارٌة والتوكٌالت بالتجزئة هندسٌة ادوات مكتبة استؽالل/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وعلى سمٌر شركة -  117

   برلم لٌدها سبك  ، المستندات تصوٌر بدون والهداٌا والورق هندسٌةوال الكتابٌة االدوات واستٌراد الهندسٌة واالدوات االوراق

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 141818

 والتوكٌالت بالتجزئة هندسٌة ادوات مكتبة استؽالل/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وعلى سمٌر ومكتبات شركة -  118

 لٌدها سبك  ، المستندات تصوٌر بدون والهداٌا والورق والهندسٌة الكتابٌة االدوات واستٌراد الهندسٌة واالدوات االوراق فى التجارٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 141818   برلم

 فى التجارٌة والتوكٌالت بالتجزئة هندسٌة ادوات مكتبة استؽالل/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وعلى سمٌر مكتبه -  119

   برلم لٌدها سبك  ، المستندات تصوٌر بدون والهداٌا والورق والهندسٌة الكتابٌة االدوات واستٌراد الهندسٌة واالدوات االوراق

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 141818

 فى التجارٌة والتوكٌالت بالتجزئة هندسٌة ادوات مكتبة استؽالل/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وعلى سمٌر شركة -  121

   برلم لٌدها سبك  ، المستندات تصوٌر بدون والهداٌا والورق والهندسٌة الكتابٌة االدوات واستٌراد الهندسٌة واالدوات االوراق

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  اطالنش تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 141818

 والتوكٌالت بالتجزئة هندسٌة ادوات مكتبة استؽالل/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وعلى سمٌر ومكتبات شركة -  121

 لٌدها سبك  ، المستندات تصوٌر بدون والهداٌا والورق والهندسٌة الكتابٌة االدوات واستٌراد الهندسٌة واالدوات االوراق فى التجارٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 141818   برلم

 لٌدها سبك  ، وفندلٌه منزلٌة واجهزة ادوات وتسوٌك تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه كابش حمدي -  122

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 293685   برلم

 412617   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه المستلزمات وتوزٌع تجارة/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكه ابراهٌم تامر -  123

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً

 سبك  ، المشروبات و المأكوالت وتجهٌز تحضٌر/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، شرٌكه و دمحم ممدوح فٌصل -  124

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 413422   برلم لٌدها

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكه احمد ٌونس احمد كرم -  125

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاه احمد ٌونس احمد -  126

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177



 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

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، التجارٌه ٌونس ابناء شركه -  127

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكه احمد ٌونس احمد كرم -  128

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاه احمد ٌونس احمد -  129

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، التجارٌه ٌونس ابناء شركه -  131

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر اداالستٌر - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه احمد ٌونس احمد كرم -  131

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه احمد ٌونس احمد -  132

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

   برلم لٌدها سبك  ، الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، التجارٌه ٌونس ابناء شركه -  133

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 244177

 تارٌخ وفً 415157   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها دمحم الدٌن صالح جٌهان -  134

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322

 تم21211322 تارٌخ وفً 415157   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها انور اٌناس -  135

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد نشاط حذؾ  تضامن شركة ، وشركاه الداعور ولٌد بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره المدثر -  136

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 251139

   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد نشاط حذؾ  تضامن شركة ، وشرٌكه الداعور ولٌد بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره المدثر -  137

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 251139

 وتورٌد تجاره/  طنشا واضافه - واالستٌراد الطباعه خامات/  نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه المجد ابو خالد شركة -  138

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 416718   برلم لٌدها سبك  ، الشركه لنشاط والفاكهه الخضروات انواع جمٌع

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 جمركى وتخلٌص وجوى بحرى شحن/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه شعبان على رٌاض دمحم -  139

 414541   برلم لٌدها سبك  ، والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد الدولى  والنمل

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً

 عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد/  نشاط باضافه الشركه ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه النور ابو عادل النور ابو -  141

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 427422   برلم لٌدها سبك  ،( 19و 6 المجموعه من 36 الفمره

 تضامن

 تارٌخ وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بٌومى احمد بٌومى ازٌاء -  141

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 تارٌخ وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتة بٌومً احمد بٌومً -  142

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325



 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

 تارٌخ وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه بٌومً احمد بٌومً -  143

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته بٌومى احمد بٌومى شرٌؾ ازٌاء -  144

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ

 وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه بٌومى احمد بٌومى شرٌؾ ازٌاء -  145

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ

 تارٌخ وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكه بٌومى احمد بٌومى ازٌاء -  146

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 تارٌخ وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكتة بٌومً احمد بٌومً -  147

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 تارٌخ وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاه بٌومً احمد بٌومً -  148

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشرٌكته بٌومى احمد بٌومى شرٌؾ ازٌاء -  149

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ

 وفً 171122   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد - نشاط الؽاء  تضامن شركة ، وشركاه بٌومى احمد بٌومى شرٌؾ ازٌاء -  151

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ

 تم21211325 تارٌخ وفً 234819   برلم لٌدها سبك  ، التصدٌر - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، للتجاره الخطٌب شركه -  151

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 تارٌخ وفً 234819   برلم لٌدها سبك  ، التصدٌر - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، واالستٌراد للتجاره الخطٌب شركه -  152

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 تارٌخ وفً 234819   برلم لٌدها سبك  ، التصدٌر - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، للتجاره وشركاه الخطٌب -  153

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 تارٌخ وفً 234819   برلم لٌدها سبك  ، التصدٌر - نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، واالستٌراد للتجاره وشركاه الخطٌب -  154

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325

 المٌكانٌكٌه الؽٌار ولطع العدد تجارة/ لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه دمحم اسماعٌل مجدى دمحم -  155

   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد نشاط والؽاء بلى رولمان رةوتجا المصانع مستلزمات وجمٌع

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 371314

 االلى الحاسب اجهزة وتورٌد وبٌع العمومٌه التورٌدات - نشاط اضافه  تضامن شركة ، مكرم أمٌر و زكرٌا عادل -  156

 والمٌام االنترنت شبكات دون التجارٌه والتوكٌالت التٌار انمطاع واجهزة االلى بالحاسب الخاصه الشبكات وتركٌب ومستلزماته

 شبكات وتشؽٌل وتركٌب وتجمٌع وانشاء وتصمٌم برمجٌات وتداول وبٌع وعرض برمجٌات تصمٌم واعمال الصٌانه باعمال

 تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 396356   برلم لٌدها سبك  ، 2121 لسنه 685 برلم امن موافمه  الحاسب وشبكات االتصاالت

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 جمٌع بتنفٌذ الخارج او مصر فى المٌام  مساهمة شركة ، مصرٌه مساهمه لابضه شركه والتعمٌر للتشٌد المومٌه الشركه -  157

 والكبارى والمطارات والطرق والمبانى التشٌد واعمال الهندسٌة االعمال بكافة المتعلمة والخاصة العامة واالشؽال المماوالت اعمال

 وتجارة وصناعة المصانع وانشاء والمرافك  بانوعها والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة الحدٌدٌة واالشؽال الرى واعمال الكهربائٌة والمحطات

 الرخام وتشؽٌل بانواعه والبالط والطوب الخشبٌة المشؽوالت الصحٌةوتصنٌع واالدوات والمهمات والعدد واالالت المواد كافة



 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

 تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، المحلٌة التوكٌالت باعمال والمٌام والمحلى المستورد بانواعه

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 فى المٌام  مساهمة شركة ، الشركة من 278571 ت.س والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة المدنٌة لالنشاءات المابضة الشركة دمج -  158

 والمبانى التشٌد واعمال الهندسٌة االعمال بكافة المتعلمة والخاصة العامة واالشؽال المماوالت اعمال جمٌع بتنفٌذ الخارج او مصر

 والمرافك  بانوعها والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة الحدٌدٌة واالشؽال الرى واعمال الكهربائٌة والمحطات والكبارى والمطارات والطرق

 والطوب الخشبٌة المشؽوالت الصحٌةوتصنٌع واالدوات والمهمات والعدد واالالت المواد كافة وتجارة وصناعة المصانع وانشاء

 وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، المحلٌة تالتوكٌال باعمال والمٌام والمحلى المستورد بانواعه الرخام وتشؽٌل بانواعه والبالط

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ

 جنوب 21567  رلم تجارى سجل والتعمٌر للتشٌٌد المومٌه الشركه فى علٌها وما لها بما للتجاره المابضه الشركه دمج -  159

 االعمال بكافة المتعلمة والخاصة العامة واالشؽال المماوالت اعمال جمٌع بتنفٌذ الخارج او مصر فى المٌام  مساهمة شركة ، الماهره

 والمٌكانٌكٌة الحدٌدٌة واالشؽال الرى واعمال الكهربائٌة والمحطات والكبارى والمطارات والطرق والمبانى التشٌد واعمال الهندسٌة

 الصحٌةوتصنٌع واالدوات والمهمات والعدد واالالت المواد كافة وتجارة وصناعة المصانع وانشاء والمرافك  بانوعها والكهربائٌة

 سبك  ، المحلٌة التوكٌالت باعمال والمٌام والمحلى المستورد بانواعه الرخام وتشؽٌل بانواعه والبالط والطوب الخشبٌة المشؽوالت

 مساهمة ركةش:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها

 المماوالت اعمال جمٌع بتنفٌذ الخارج او مصر فى المٌام  مساهمة شركة ، م1ق1م1ش والتعمٌر للتشٌٌد المابضة الشركة -  161

 والمحطات والكبارى والمطارات والطرق والمبانى التشٌد واعمال الهندسٌة االعمال بكافة المتعلمة والخاصة العامة واالشؽال

 كافة وتجارة وصناعة المصانع وانشاء والمرافك  بانوعها والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة الحدٌدٌة واالشؽال الرى واعمال الكهربائٌة

 بانواعه الرخام وتشؽٌل بانواعه والبالط والطوب الخشبٌة المشؽوالت الصحٌةوتصنٌع واالدوات والمهمات والعدد واالالت المواد

,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، المحلٌة التوكٌالت باعمال والمٌام والمحلى المستورد

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ

 شراء من العمارٌة واالستثمارات والعالمٌة  مساهمة شركة ، مصرٌه مساهمه لابضه شركه والتعمٌر للتشٌد المومٌه الشركه -  161

 االراضى واستصالح وتاجٌر بٌع نشاط بمزاولة المٌام وللشركة التاجٌر او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة االراضى وبٌع

 والعمارات االراضى وبٌع شراء من الؽٌر طرٌك عن او بنفسها العمارى التطوٌر بنشاط والمٌام الزراعٌة االؼراض لكافة الزراعٌة

 مباشرة ؼٌر او مباشرة عاللة لها تجارٌة او مالٌة اعمال واى تاجٌرال او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة وترفٌمها وتمسٌمها

 تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، واستٌراد تجارٌة عملٌات من النشاط هذا ٌستتبع ما وكل الشركة باعمال

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 والعالمٌة  مساهمة شركة ، الشركة من 278571 ت.س والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة المدنٌة لالنشاءات المابضة الشركة دمج -  162

 بٌع نشاط بمزاولة المٌام وللشركة التاجٌر او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة االراضى وبٌع شراء من العمارٌة واالستثمارات

 من الؽٌر طرٌك عن او بنفسها العمارى التطوٌر بنشاط والمٌام الزراعٌة االؼراض لكافة الزراعٌة االراضى واستصالح وتاجٌر

 لها تجارٌة او مالٌة اعمال واى التاجٌر او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة وترفٌمها وتمسٌمها والعمارات االراضى وبٌع شراء

   برلم لٌدها سبك  ، واستٌراد تجارٌة عملٌات من النشاط هذا ٌستتبع ما وكل الشركة باعمال مباشرة ؼٌر او مباشرة عاللة

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412

 جنوب 21567  رلم تجارى سجل والتعمٌر للتشٌٌد المومٌه الشركه فى علٌها وما لها بما للتجاره المابضه الشركه دمج -  163

 التاجٌر او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة االراضى وبٌع شراء من العمارٌة واالستثمارات والعالمٌة  مساهمة شركة ، الماهره

 العمارى التطوٌر بنشاط والمٌام الزراعٌة االؼراض لكافة الزراعٌة االراضى واستصالح وتاجٌر بٌع نشاط بمزاولة المٌام وللشركة

 واى التاجٌر او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة وترفٌمها وتمسٌمها اتوالعمار االراضى وبٌع شراء من الؽٌر طرٌك عن او بنفسها

  ، واستٌراد تجارٌة عملٌات من النشاط هذا ٌستتبع ما وكل الشركة باعمال مباشرة ؼٌر او مباشرة عاللة لها تجارٌة او مالٌة اعمال

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك

 االراضى وبٌع شراء من العمارٌة واالستثمارات والعالمٌة  مساهمة شركة ، م1ق1م1ش والتعمٌر للتشٌٌد المابضة الشركة -  164

 لكافة الزراعٌة االراضى واستصالح وتاجٌر بٌع نشاط بمزاولة المٌام وللشركة التاجٌر او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة

 وتمسٌمها والعمارات االراضى وبٌع شراء من الؽٌر طرٌك عن او بنفسها العمارى التطوٌر بنشاط والمٌام الزراعٌة االؼراض

 الشركة باعمال مباشرة ؼٌر او مباشرة عاللة لها تجارٌة او مالٌة اعمال واى التاجٌر او البٌع بؽرض علٌها المبانى والامة وترفٌمها



 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

,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، واستٌراد تجارٌة عملٌات من النشاط هذا ٌستتبع ما وكل

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ

 تحمٌك سبٌل فى وللشركة  وخالفة وتصدٌر  مساهمة شركة ، مصرٌه مساهمه لابضه شركه والتعمٌر للتشٌد المومٌه الشركه -  165

 باالشتران او بمفردها وذلن المساهمة الشركات من وؼٌرهما التابعة الشركات تاسٌس-1- 111االتٌة باالعمال المٌام المٌام اؼرضها

 فى المساهمه او بٌعها او المساهمة شركات اسهم شراء -2-خاصةاوافراد  عامةاو اعتبارٌة اشخاص او اخرى لابضة شركات مع

- اخرى مالٌة اصول واى وسندات تموٌل وصكون اسهم من تتضمنه بما لشركةل المالٌة االوراق محفظة وادارة تكوٌن-3-راسمالها

 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، اؼراضها اوبعض كل تحمٌك فى تساعد ان شانها من التى التصرفات جمٌع اجراء-4

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328

 وتصدٌر  مساهمة شركة ، الشركة من 278571 ت.س والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة المدنٌة لالنشاءات المابضة الشركة دمج -  166

 الشركات من وؼٌرهما التابعة الشركات تاسٌس-1- 111االتٌة باالعمال المٌام المٌام اؼرضها تحمٌك سبٌل فى وللشركة  وخالفة

 شركات اسهم شراء -2-خاصةاوافراد  عامةاو اعتبارٌة اشخاص او اخرى لابضة شركات مع باالشتران او بمفردها وذلن المساهمة

 تموٌل وصكون اسهم من تتضمنه بما للشركة المالٌة االوراق محفظة وادارة تكوٌن-3-راسمالها فى المساهمه او بٌعها او المساهمة

 سبك  ، اؼراضها اوبعض كل تحمٌك فى تساعد ان شانها من التى التصرفات جمٌع اجراء-4- اخرى مالٌة اصول واى وسندات

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها

 جنوب 21567  رلم تجارى سجل والتعمٌر للتشٌٌد المومٌه الشركه فى علٌها وما لها بما للتجاره المابضه الشركه دمج -  167

 الشركات تاسٌس-1- 111االتٌة باالعمال المٌام المٌام اؼرضها تحمٌك سبٌل فى وللشركة  وخالفة وتصدٌر  مساهمة شركة ، الماهره

  عامةاو اعتبارٌة اشخاص او اخرى لابضة شركات مع باالشتران او بمفردها وذلن المساهمة الشركات من وؼٌرهما التابعة

 للشركة المالٌة االوراق محفظة وادارة تكوٌن-3-مالهاراس فى المساهمه او بٌعها او المساهمة شركات اسهم شراء -2-خاصةاوافراد

 فى تساعد ان شانها من التى التصرفات جمٌع اجراء-4- اخرى مالٌة اصول واى وسندات تموٌل وصكون اسهم من تتضمنه بما

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، اؼراضها اوبعض كل تحمٌك

 مساهمة

 المٌام اؼرضها تحمٌك سبٌل فى وللشركة  وخالفة وتصدٌر  مساهمة شركة ، م1ق1م1ش والتعمٌر للتشٌٌد المابضة الشركة -  168

 شركات مع باالشتران او بمفردها وذلن المساهمة الشركات من وؼٌرهما التابعة الشركات تاسٌس-1- 111االتٌة باالعمال المٌام

-3-راسمالها فى المساهمه او بٌعها او المساهمة شركات اسهم شراء -2-خاصةاوافراد  عامةاو اعتبارٌة اشخاص او اخرى لابضة

 اجراء-4- اخرى مالٌة اصول واى وسندات تموٌل وصكون اسهم من تتضمنه بما للشركة المالٌة االوراق محفظة وادارة تكوٌن

 تارٌخ وفً 294412   برلم لٌدها سبك  ، اؼراضها اوبعض كل تحمٌك فى تساعد ان شانها من التى التصرفات جمٌع

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328

 36 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه حسن عجمى دمحم محمود -  169

 ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت( 19 و 6 المجموعه من

( الكحولٌه عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وتشؽٌل واداره العامه والفمماوالت( العماله تورٌد ودون

 االجهزه لكافه وااللكترونٌه والمٌكانٌكٌه والكهربائٌه الكهرومٌكانٌكٌه الصٌانه اعمال بكافه والمٌام المأكوالت انواع جمٌع وتمدٌم

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 412138   برلم لٌدها سبك  ، االنتاج وخطوط

 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكته مصطفى صالح احمد خالد -  171

 ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت( 19 و 6 المجموعه من 36

( الكحولٌه عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وتشؽٌل واداره العامه والفمماوالت( العماله تورٌد ودون

 االجهزه لكافه وااللكترونٌه والمٌكانٌكٌه والكهربائٌه الكهرومٌكانٌكٌه الصٌانه اعمال بكافه والمٌام المأكوالت انواع جمٌع وتمدٌم

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 412138   برلم لٌدها سبك  ، االنتاج وخطوط

 الفمره عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكته حسن عجمى دمحم محمود -  171

 ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات التجارٌه والتوكٌالت( 19 و 6 المجموعه من 36

( الكحولٌه عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وتشؽٌل واداره العامه والفمماوالت( العماله تورٌد ودون
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 االجهزه لكافه وااللكترونٌه والمٌكانٌكٌه والكهربائٌه الكهرومٌكانٌكٌه الصٌانه اعمال بكافه والمٌام المأكوالت انواع جمٌع وتمدٌم

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 412138   برلم لٌدها سبك  ، االنتاج وخطوط

 وكمالٌات ؼٌار لطع تجاره/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، سكل  SKULL  وشرٌكته محسن عمر -  172

:  لتأشٌرا وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 429991   برلم لٌدها سبك  ، السٌارات وؼسٌل وصٌانه السٌارات

 بسٌطة توصٌة

 وكمالٌات ؼٌار لطع تجاره/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، سكل  SKULL  وشرٌكته محسن عمر -  173

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 429991   برلم لٌدها سبك  ، السٌارات وؼسٌل وصٌانه السٌارات

 تضامن شركة

 انواع كافة لطباعة مطبعة وتشؽٌل والامة والتصدٌر االستٌراد/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، وشركاءه زهران دمحم -  174

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 375366   برلم لٌدها سبك  ، للنشر ودار المطبوعات

 نشاط لٌصبح الشركه نشاط من والتصدٌر االستٌراد نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه مرزوله موسى سلٌمان على -  175

 تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 412116   برلم لٌدها سبك  ، انواعها بكافه ومشتماتها واالعالؾ الحبوب تورٌدات/  الشركه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركاه الرشٌد عبد على رامى -  176

,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 382717   برلم لٌدها سبك  ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ

 الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركاه على الرشٌد عبد على -  177

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 382717   برلم لٌدها سبك  ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه الرشٌد عبد على رامى -  178

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 382717   برلم لٌدها سبك  ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن

 تضامن شركة:  التأشٌر

 الدعاٌه مجاالت عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه على الرشٌد عبد على -  179

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 382717   برلم لٌدها سبك  ،(  العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن

 تضامن شركة:  التأشٌر

 االستٌراد نشاط بإضافة الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، شفٌك فاروق أمل/  وشرٌكته مٌخائٌل شفٌك رضا -  181

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 377911   برلم لٌدها سبك  ، الشركة والتصدٌرلؽرض

 لٌدها سبك  ، الشركة والتصدٌرلؽرض االستٌراد نشاط بإضافة الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه شفٌك رضا -  181

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 377911   برلم

 لٌدها سبك  ، الشركة والتصدٌرلؽرض االستٌراد نشاط بإضافة الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه شفٌك رضا -  182

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 377911   برلم

  ، الشركة والتصدٌرلؽرض االستٌراد نشاط بإضافة الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه ئٌلمٌخا شفٌك رضا -  183

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 377911   برلم لٌدها سبك

 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها مرجرٌت شركه -  184

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329
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 تم21211329 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته امٌر -  185

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 تم21211329 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بسام -  186

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشركائها وهٌب صبرى لٌدٌا -  187

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329

 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها مرجرٌت شركه -  188

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329

 تم21211329 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة والتالمما/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته امٌر -  189

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 تم21211329 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بسام -  191

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشركائها وهٌب صبرى لٌدٌا -  191

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329

 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها مرجرٌت شركه -  192

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329

 تم21211329 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته امٌر -  193

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 تم21211329 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بسام -  194

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 تارٌخ وفً 281745   برلم لٌدها سبك  ، العامة المماوالت/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشركائها وهٌب صبرى لٌدٌا -  195

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211329

 السٌارات اجزاء صٌانه و اصالح/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه البؽدادي طارق موتورز الفنٌه -  196

   برلم لٌدها سبك  ، السٌارات ؼٌار لطع وتجاره بها الخاصه والتكٌٌؾ والسروجً والكهرباء والدوكو السمكره واعمال المٌكانٌكٌه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 286368

 السٌارات اجزاء صٌانه و اصالح/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه البؽدادي طارق موتورز الفنٌه -  197

   برلم لٌدها سبك  ، السٌارات ؼٌار لطع وتجاره بها الخاصه والتكٌٌؾ والسروجً والكهرباء والدوكو السمكره واعمال المٌكانٌكٌه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 286368

 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد  بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسن امٌن رجائً دمحم -  198

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 216521   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌه والتوكٌالت والبٌع(  19

 بسٌطة توصٌة

(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما)  والتصدٌر االستٌراد  بسٌطة توصٌة ، وشركاه الطٌبى هشام احمد -  199

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 216521   برلم لٌدها كسب  ، التجارٌه والتوكٌالت والبٌع

 بسٌطة
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 الصحؾ اصدار عدا فٌما)  الورق تجاره/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه سالم عبدالمنعم رمضان -  211

 سبك  ، 2121 لسنه 814 رلم امنٌه موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 335613   برلم لٌدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 269445   برلم لٌدها سبك ، وشركاه ٌوسؾ هانى -  1

 بسٌطة توصٌة

 توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 269445   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه سمٌح دمحم -  2

 بسٌطة

 تارٌخ وفً 215297   برلم لٌدها سبك ، الحدٌدٌه الخزائن لتورٌد المصرٌه الشركه وشرٌكه المصري احمد مصطفً سمٌر -  3

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314

 تم21211314 تارٌخ وفً 215297   برلم لٌدها سبك ، وشركاة مصطفى سمٌر الحدٌدٌة الخزائن لتورٌد المصرٌة الشركة -  4

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 215297   برلم لٌدها سبك ، وشركاه المصرى احمد مصطفى سمٌر -  5

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 215297   برلم لٌدها سبك ، وشركاه المصرى احمد مصطفى احمد -  6

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

  المانونى الكٌان تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 415877   برلم لٌدها سبك ، الطبٌعٌة والمنتجات الؽذائٌة للصناعات حراز -  7

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ, 

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 424395   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكة عبدالرحمن سٌنح عبدالرشٌد ولٌد -  8

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 424395   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكة عبدالرحمن حسٌن صالح عصام -  9

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 413812   برلم لٌدها سبك ، حسن دمحم فاضل وشرٌكه حسن دمحم عٌد -  11

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 413812   برلم لٌدها سبك ، وشركاة حسن دمحم عٌد -  11

 بسٌطة توصٌة



 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

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 265564   برلم لٌدها سبك ، للمماوالت الطرانٌسً شركه -  12

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

  المانونى الكٌان تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 414313   برلم لٌدها سبك ، شركاهم و صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  13

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 414313   برلم لٌدها سبك ، صبحى مٌالد و خالؾ خالد شركة -  14

 تضامن شركة: التأشٌر

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 429113   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه طلبه عبدالحمٌد سٌد محمود -  15

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

 توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 429113   برلم لٌدها سبك ، للتورٌدات المتحدة -  16

 بسٌطة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 429113   برلم لٌدها سبك ، شرٌكه و المنعم عبد احمد احمد -  17

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 389311   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عبدالرازق دمحم -  18

 بسٌطة توصٌة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 389311   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكتة  دمحم احمد السٌد -  19

 بسٌطة توصٌة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 365713   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه ولٌم نبٌل امجد -  21

 تضامن شركة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 365713   برلم لٌدها سبك ، وشركاه ولٌم نبٌل امجد -  21

 تضامن شركة

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 429991   برلم لٌدها سبك ، سكل  SKULL  وشرٌكته محسن عمر -  22

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,   نىالمانو الكٌان تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 271977   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع -  23

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 271977   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عبدالسمٌع دمحم سعد -  24

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 245691   برلم لٌدها سبك ، سند صبحً ابناء شركه -  25

 بسٌطة توصٌة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 245691   برلم لٌدها سبك ، وشركاه ساوٌرس سند صبحً -  26

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 382717   برلم لٌدها سبك ، وشركاه الرشٌد عبد على رامى -  27

 تضامن شركة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 382717   برلم لٌدها سبك ، وشركاه على الرشٌد عبد على -  28

 تضامن شركة: التأشٌر



 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

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 373452   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه محمود علً هشام -  29

 تضامن شركة: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 373452   برلم لٌدها سبك ، وشركاه محمود علً هشام -  31

 تضامن شركة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 325642   برلم لٌدها سبك ، وشركاه شلبً محمود محسن -  31

 بسٌطة توصٌة: أشٌرالت

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عابدٌن ٌحًٌ ورثة: الى 138816 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  1

 والصناعٌة التجارٌة للتورٌدات وشركاة ٌحًٌ احمد عنهم

 للشحن السنبله: الى 361726 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكه الهادى عبد سٌد حسٌن - والتصدٌر

 عبد ٌوسؾ على اٌمن: الى 394855 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211312:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشرٌكه الجلٌل

 فوزى جرجس: الى 365292 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211313:  تارٌخ فى  ،  -  4

 جرجس بٌشوى وشرٌكه

 بٌبل فاٌز نٌفٌن: الى 425555 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211313:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشرٌكها جرجس

 وشركاه ٌوسؾ هانى: الى 269445 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211313:  تارٌخ فى  ،  -  6

 وشركاه ٌوسؾ هانى: الى 269445 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211313:  تارٌخ فى  ،  -  7

 وشركاه عماره مجدى: الى 411476 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211313:  تارٌخ فى  ،  -  8

 احمد مصطفى احمد: الى 215297 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  9

 وشركاه المصرى

 احمد مصطفى احمد: الى 215297 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشركاه المصرى

 ابراهٌم دمحم عبٌر: الى 326657 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكها دمحم دسولى

 للتعبئة الذهبٌه: الى 315992 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  12

 (وشرٌكها زهٌر بٌومً مدبولً لبٌبه)  والتؽلٌؾ

 عبئةللت الذهبٌه: الى 315992 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  13

 (وشرٌكها زهٌر بٌومً مدبولً لبٌبه)  والتؽلٌؾ



 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

 دمحم محمود وحٌد: الى 397516 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  14

 وشرٌكه محمود

 سٌد فؤاد شرٌؾ: الى 411183 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  15

 وشرٌكه حسن

 جمال ورثة شركة: الى 231961 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  16

 المنباوى جمال اسالم عنهم المنباوى

 جمال ورثة شركة: الى 231961 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  17

 المنباوى جمال اسالم عنهم المنباوى

 مختار السٌد ناصؾ: الى 259643 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211317:  تارٌخ فى  ،  -  18

 وشركاه

 وهانى خالد احمد: الى 411891 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211317:  تارٌخ فى  ،  -  19

 خالد

 سالم عبدالفتاح: الى 392712 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211318:  تارٌخ فى  ،  -  21

 وشركاه

 للرخام كنوز مدٌنة: الى 427149 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  مساهمة شركة  21211319:  تارٌخ فى  ،  -  21

 والجرانٌت

 حسٌن صالح عصام: الى 424395 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211319:  تارٌخ فى  ،  -  22

 وشرٌكة عبدالرحمن

 حسٌن صالح عصام: الى 424395 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211319:  تارٌخ فى  ،  -  23

 وشرٌكة عبدالرحمن

 عبده حسنٌن دمحم: الى 361381 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211319:  تارٌخ فى  ،  -  24

 وشرٌكتة

 عابد محمود: الى 416124 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  25

 وشرٌكته

 وشرٌكه توفٌك احمد: الى 411165 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  26

 عثمان مختار اٌمن: الى 411293 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  27

 وشرٌكه

 و خالؾ خالد شركة: الى 414313 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  28

 صبحى مٌالد

 و خالؾ خالد شركة: الى 414313 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  29

 صبحى مٌالد

 سعٌد خلفاء شركه: الى 336762 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  31

 (وشركاه سوٌسه سعٌد سعٌد جمٌل) سوٌسه

 سعٌد خلفاء شركه: الى 336762 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  31

 (وشركاه سوٌسه سعٌد سعٌد جمٌل) سوٌسه



 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

 وشرٌكه دفونى ندٌم: الى 211363 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211315:  تارٌخ فى  ،  -  32

 حسن صالح: الى 431569 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211315:  تارٌخ فى  ،  -  33

 وشرٌكه احمد الشربٌنى

 عوض سمٌر عادل: الى 296934 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211315:  تارٌخ فى  ،  -  34

 وشركاه

 عبد احمد احمد: الى 429113 برلم ٌدةالمم الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211316:  تارٌخ فى  ،  -  35

 شرٌكه و المنعم

 عبد احمد احمد: الى 429113 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211316:  تارٌخ فى  ،  -  36

 شرٌكه و المنعم

 وشركاه عزٌز عزت: الى 216216 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211316:  تارٌخ فى  ،  -  37

 عبد منصور مٌشٌل: الى 416514 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211316:  تارٌخ فى  ،  -  38

 وشرٌكته السٌد

 و خلٌل الٌاس كرٌم: الى 233129 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211316:  تارٌخ فى  ،  -  39

 شرٌكته

 دمحم رفاعى احمد: الى 197378 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211317:  تارٌخ فى  ،  -  41

 وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى

 دمحم رفاعى احمد: الى 197378 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211317:  تارٌخ فى  ،  -  41

 وشركاهم الحمٌد عبد ومصطفى

 على دمحم احمد: الى 279394 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211318:  تارٌخ فى  ،  -  42

 وشركاه

 - ارسام شركة: الى 415614 مبرل الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211318:  تارٌخ فى  ،  -  43

 وشرٌكه نبٌل محمود

 جاد ابراهٌم احمد: الى 384799 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211318:  تارٌخ فى  ،  -  44

 وشرٌكة احمد

 عبد دمحم وحازم منال: الى 348363 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211321:  تارٌخ فى  ،  -  45

 وشركاهم بازٌد الجواد

 مجدى حسٌن احمد: الى 417288 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211321:  تارٌخ فى  ،  -  46

 وشركاه

 لتجاره المدثر: الى 251139 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  47

 وشرٌكه الداعور ولٌد بالجمله الجاهزه المالبس

 فهٌم نادى وائل: الى 311987 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  48

 وشركاه

 فهٌم نادى وائل: الى 311987 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  49

 وشركاه



 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

 عبدالرازق دمحم: الى 389311 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  51

 وشركاه

 عبدالرازق دمحم: الى 389311 برلم دةالممٌ الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  51

 وشركاه

 و محمود وائل: الى 421147 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211323:  تارٌخ فى  ،  -  52

 شرٌكه

 ومروان ماجد: الى 165612 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211323:  تارٌخ فى  ،  -  53

 وشرٌكٌهما الفطاٌري الرحمن عبد محسن

 ابو دمحم احمد سٌد دمحم: الى 211812 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211324:  تارٌخ فى  ،  -  54

 وشركاه عٌسى

 عبد سٌد دمحم ناجح: الى 416611 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211324:  تارٌخ فى  ،  -  55

 شرٌكته و الفتاح

 وشركاه انور دمحم دمحم: الى 386759 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211324:  تارٌخ فى  ،  -  56

 انور دمحم دمحم: الى 386759 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211324:  تارٌخ فى  ،  -  57

 وشركاه

 ولٌم نبٌل امجد: الى 365713 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211324:  تارٌخ فى  ،  -  58

 وشرٌكه

 ولٌم نبٌل امجد: الى 365713 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211324:  تارٌخ فى  ،  -  59

 وشرٌكه

 المتحده الشركه: الى 344441 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211325:  تارٌخ فى  ،  -  61

 وشرٌكته الدٌن نور عالء محمود تن- ٌونى للتكنولوجٌا

 احمد بٌومى ازٌاء: الى 171122 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211325:  تارٌخ فى  ،  -  61

 وشرٌكه بٌومى

 احمد بٌومى ازٌاء: الى 171122 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211325:  تارٌخ فى  ،  -  62

 وشرٌكه بٌومى

 الخطٌب شركه: الى 234819 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211325:  تارٌخ فى  ،  -  63

 للتجاره

 امٌن دمحم احمد: الى 393259 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211328:  تارٌخ فى  ،  -  64

 وشرٌكته

 عجمى دمحم محمود: الى 412138 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211328:  تارٌخ فى  ،  -  65

 وشركاه حسن

 عبد على رامى: الى 382717 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211329:  تارٌخ فى  ،  -  66

 وشركاه الرشٌد

 عبد على رامى: الى 382717 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211329:  تارٌخ فى  ،  -  67

 وشركاه الرشٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 محمود علً هشام: الى 373452 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211329:  تارٌخ فى  ،  -  68

 وشرٌكه

 محمود علً هشام: الى 373452 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211329:  تارٌخ فى  ،  -  69

 وشرٌكه

 كامل فوزى دمحم: الى 427611 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211329:  تارٌخ فى  ،  -  71

 وشرٌكه حسن

 عبد مصطفى عمرو: الى 399168 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  71

 وشرٌكته الستار

 عبد مصطفى عمرو: الى 399168 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  72

 وشرٌكته الستار

 رزموتو الفنٌه: الى 286368 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  73

 وشركاه البؽدادي طارق

 المفروشات بٌع شركة: الى 98199 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  74

 وشركاه ماردٌنى رضوان

 المفروشات بٌع شركة: الى 98199 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  75

 وشركاه ماردٌنى رضوان

 المفروشات بٌع شركة: الى 98199 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  76

 وشركاه ماردٌنى رضوان

 ٌونس احمد كرم: الى 244177 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  77

 وشرٌكه احمد

 ٌونس احمد كرم: الى 244177 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  78

 وشرٌكه احمد

 ٌونس احمد كرم: الى 244177 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  79

 وشرٌكه احمد

 villa فٌال: الى 98199 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  81

 

 

 

 

 


