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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ماركت سوبر عن 432188 برلم 21211612 فى لٌد ، 111110111  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  حسن سٌد وزٌر مصطفى -  1

 جوده لاسم احمد ش 6:  بجهة ،

 عن 432184 برلم 21211611 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان احمد دمحم الرحمن عبد حسٌن -  2

 االول بالدور مكتب العاشر الحى فىمصط سلٌمان ش 4بلون 7 رلم عمار:  بجهة ، ٌدوٌه عدد تورٌدات

 منتجات تصدٌر عن 432174 برلم 21211611 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على حمدى دمحم -  3

 الجدٌده النزهه تٌتو جوزٌؾ ش 111:  بجهة ، وصناعٌه زراعٌه

)  الكترونى تسوٌك عن 432175 برلم 21211611 فى لٌد ، 51111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد دمحم عمرو -  4

:  بجهة ،( 2121 لسنه 233 برلم امن موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول بعد الالسلكٌه والكامٌرات والحراسه االمن عدا فٌما

 ؼنٌم دمحم ش من الملجى ش 21

 

 432185 برلم 21211611 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،(   المرش مصطفى دمحم)  للسٌارات المرش -  5

 2 محل عباس ٌوسؾ ش 25:  بجهة ، وتصدٌر واستٌراد السٌارات تجارة عن

 حداٌد تجارة عن 432186 برلم 21211611 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللة عوض دٌاب السٌد حامد -  6

 النزهه الشمس امٌن شارع 826:  بجهة ، وبوٌات

:  بجهة ، صٌدلٌه عن 432181 برلم 21211611 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل كرٌم/  صٌدلٌه -  7

 3 رلم محل - نصر مدٌنه زهراء شارع 21 رلم عمار

 عمومٌة تورٌدات عن 432212 برلم 21211612 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للتورٌدات حالوه ابو -  8

 والى جعفر من الرباط توفٌك ش 5:  بجهة ،(  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر االعالن و الدعاٌة مجاالت دون) 

 صالون عن 432179 برلم 21211611 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نواره ابراهٌم حفنى عصام بكر -  9

 سابعه منطمه 9 ب 8 ق حنبل بن احمد 8:  جهةب ، رجالى حالله

 مماوالت عن 432176 برلم 21211611 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى موسى زهٌر روٌدا -  11

 مكتب ارضى دور الحلمٌه مساكن 24 ش 52 رلم عمار:  بجهة ،( دٌكورات و تشطٌبات)

 عن 432177 برلم 21211611 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحاالض السٌد صادق عبدهللا بسنت -  11

 السابعه المنطمه 111 بلون 22 رلم الجرجاوي الماهر ش 38:  بجهة ، صٌدلٌة

 تورٌدات عن 432178 برلم 21211611 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد الاله عبد عصمت حسام -  12

 الدٌن تاج ش امتداد ٌوسؾ العزٌز عبد ش 11 رلم عمار:  بجهة ، ٌهؼذائ مواد

 عن 432181 برلم 21211611 فى لٌد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل مصطفى اسماعٌل السمٌع عبد -  13

 التوفٌمٌه من عٌد مختار ش 14:  بجهة ، طلمبات ضبط ورشه

 بٌع عن 432189 برلم 21211612 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر سلٌملن ابراهٌم سالم -  14

 سلٌم دمحم عزت شارع 6 رلم عمار:  بجهة ، مأكوالت

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7777777 برلم 21211613 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكه و حجاج محمود دمحم احمد كرٌم -  1

 التموٌن و االمداد شارع 11 رلم بالعمار االرضى بالدور 4 رلم شمة:  بجهة ،  عن ،

:  بجهة ،  عن ، 432346 برلم 21211621 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه على خالد عادل -  2

 ارضى دور 11 بلون 11 ق.  لسادسها المنطمع.  رمضان حافظ شارع 21

  عن ، 432212 برلم 21211613 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الدٌن عماد ومرام اٌمن عبدهللا -  3

 27 ش العاشر بالدور شمه:  بجهة ،

 1:  بجهة ،  عن ، 432213 برلم 21211613 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه الدٌب مروان -  4

 االولى المرحلة نصر مدٌنة زهراء

 بجهة ،  عن ، 432417 برلم 21211627 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه رشدى احمد خالد -  5

 االمل مدٌنه.  التحرٌر شارع -(  سابما الجداوى)  شارع 11: 

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(    سٌناء)  العمومٌة والتورٌدات ةالؽذائٌ للصناعات الوطنٌة الشركة -  6

 المسلحة للموات والمملون - الطٌران شارع من المتفرع - طلعت محمود شارع 12:  بجهة ،  عن ، 432291 برلم 21211614

 برلم 21211627 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شنوده جمٌل فٌبى وشرٌكته بخٌت شنوده جمٌل -  7

 الشركة ارض - ابراهٌم سٌد شارع 19:  بجهة ،  عن ، 432412

 ؼٌار لطع بٌع و الدهانات و السمكرة و السٌارات صٌانه و خدمه  ،  شركة   شرٌكه و احمد حشمت عبدالؽنى محمود -  8

 و السمكرة و السٌارات صٌانه و خدمه عن ، 432182 برلم 21211611 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  السٌارات

 الحدٌد السكه نادى امام ابوالفرج نصر ش 37:  بجهة ، السٌارات ؼٌار لطع بٌع و الدهانات

:  بجهة ،  عن ، 432229 برلم 21211617 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه حسنى شهاب -  9

 1 رلم لمح الرٌحانى نجٌب ش 57 رلم عمار

:  بجهة ،  عن ، 432246 برلم 21211618 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   للهندسة النادى شركة -  11

 رمسٌس امتداد - السكة نادى امام االستثمارى االخضر الجبل مشرةوع 2 رلم عمارة 43 رلم شمة

:  بجهة ،  عن ، 432223 برلم 21211616 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكهه فهٌم هشام -  11

 3 سنترال امام الجامعة شارع 27 - االول بالدور 16 رلم الوحده

 ،  عن ، 432331 برلم 21211617 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه مصطفى الرحمن عبد -  12

 ثانىال الدور - 4 رلم شمة النادى شارع 4:  بجهة

:  بجهة ،  عن ، 432436 برلم 21211629 فى ،لٌدت 21110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه رشاد دمحم سمٌر -  13

 االمٌرٌة - الخطاب بن عمر ش 61

 28:  بجهة ،  عن ، 432411 برلم 21211627 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه توفٌك هشام -  14

 4 شمة 15 الدور - سالم صالح - العبور راتعما أ

 ،  عن ، 432211 برلم 21211612 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه وجدى جمٌل ضٌاء -  15

 السوٌس جسر - ٌولٌو 23 فٌالت الشتوى فوزى ش 11،8:  بجهة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بجهة ،  عن ، 432313 برلم 21211616 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه شحاته جابر احمد -  16

 الواحه حً( 2) رلم شمه( 7) بلون حنه تمر عمارات 15: 

 ،  عن ، 432197 برلم 21211612 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه احمد كمال محمود -  17

 ٌوسؾ دمحم ارعش على المطل - 5 طٌبة برج - الهٌثم ابن شارع 21:  بجهة

 ،  عن ، 432219 برلم 21211613 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكتة شهوان اسامة كرٌم -  18

 نصر مدٌنة - العاشرة شرق الثامنة المنطمة زهٌر شارع 13:  بجهة

 ،  عن ، 432337 برلم 21211621 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شركاه و اسحاق ماٌن شركه -  19

 34 شمه 3 الدور النزهه المدائن زهرة ش 18:  بجهة

 ، 5555555 برلم 21211628 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه اسماعٌل احمد على احمد -  21

 المأمون حسن من متفرع عفٌفى الدٌن جمال ش 41 عمارة 1 شمة:  بجهة ،  عن

 61:  بجهة ،  عن ، 432314 برلم 21211615 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكه و نصر دمحم -  21

 المامون الخلٌفه شارع

  عن ، 432413 برلم 21211628 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه احمد السٌد جمال احمد -  22

 الجولؾ ارض 913 مربع 8 رلم عمارال من االرضى الدور:  بجهة ،

  عن ، 432422 برلم 21211628 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شركاه و احمد عمر محمود عمر -  23

 سنان ش 37:  بجهة ،

 432351 برلم 21211621 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه همام محمود عباس دمحم شركه -  24

 النصر طرٌك شارع 16 عماره 6 رلم محل رامو عمارات:  بجهة ،  عن ،

 ،  عن ، 432371 برلم 21211622 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه دمحم الوهاب عبد اٌمن -  25

 ترٌامؾ النزهه ش 133:  بجهة

 بجهة ،  عن ، 432198 برلم 21211612 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه منٌر مجدى ماٌكل -  26

 حلمى عبدالعزٌز ش 6: 

  عن ، 432299 برلم 21211615 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه على دمحم مرسى عصام -  27

 السواح مٌدان - ٌهالسعود مساكن االولاؾ عمارات 2 رلم العمار الثالث بالدور 9 رلم شمه:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211611 ختارٌ وفى ،   412987:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا ابراهٌم ؼصن رامى   - 1

 التجارة لترن محو امر

 محو امر  السجل شطب/محو تم   21211611 تارٌخ وفى ،   317429:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا فخري اكرم   - 2

 التجارة لترن

  السجل شطب/محو تم   21211611 تارٌخ وفى ،   331438:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزق حنس مسعد مجدي   - 3

 لوفاة محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   421591:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حجازى عبدهللا دمحم عبدهللا   - 4

 التجارةة لترن محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   414223:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا حسب امٌن دمحم احمد   - 5

 التجارة محولترن امر

 محو امر  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   96821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شاهٌن عبدالمنعم   - 6

 لوفاة

  السجل شطب/محو تم   21211612 ٌختار وفى ،   416624:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على اسماعٌل ابراهٌم دمحم   - 7

 التجارة لترن محو امر

 امر  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   274421:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته كامل مجدي   - 8

 التجارة لترن محو

 محو امر  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   96821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شاهٌن المنعم عبد   - 9

 لوفاة

  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   138457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن عبدالرازق سعٌد   - 11

 التاجر لوفاة محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   96821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شاهٌن احمد المنعم عبد   - 11

 لوفاة محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   96821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شاهٌن  احمد  المنعم عبد   - 12

 لوفاة محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   426916:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم الدٌن جمال دمحم   - 13

 الفرع لؽاة محو امر

 شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   385546:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم مصطفى دمحم مصطفى   - 14

 التجارة لترن محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   431185:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً دمحم اشرؾ مهاب   - 15

 التجارة محولترن امر

 امر  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   163123:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدهللا نادٌه   - 16

 التجارة لترن محو

 امر  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   371468:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الؽنً عبد بكر   - 17

 التجارة لترن محو



 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

  السجل شطب/محو تم   21211616 تارٌخ وفى ،   344174:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود االصٌل محمود   - 18
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  السجل شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   423113:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته شكرى جمٌل بهاء   - 94

 التجارة ترن محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211627 ختارٌ وفى ،   281177:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرج عبدالفتاح صابر   - 95

 التجارة لترن محو امر

 محو امر  السجل شطب/محو تم   21211627 تارٌخ وفى ،   175722:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه دمحم دمحم   - 96

 التاجر لوفاه

  السجل شطب/محو تم   21211627 تارٌخ وفى ،   431868:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جاد جاد الحى عبد دمحم   - 97

 التجارة ترن

  السجل شطب/محو تم   21211628 تارٌخ وفى ،   413355:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نصر رزق المنعم عبد دمحم   - 98

 التجارة لترن محو امر

 محو امر  السجل شطب/محو تم   21211628 تارٌخ وفى ،   138216:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فكري بوتٌن   - 99

 لوفاة

  السجل شطب/محو تم   21211629 تارٌخ وفى ،   417729:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على على الرحمن عبد   - 111

 التجارة لترن محو امر

 شطب/محو تم   21211629 رٌختا وفى ،   337119:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بٌومً دمحم عبدالبالً هٌثم   - 111

 التجارة لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   21211629 تارٌخ وفى ،   232763:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اللطٌؾ عبد فتحً نجٌب دمحم   - 112

 لوفاة لترن محو امر  السجل



 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

 شطب/محو تم   21211631 تارٌخ وفى ،   118651 : برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفٌومً عبدالمادر عبدهللا   - 113

 لوفاة محو امر  السجل

 امر  السجل شطب/محو تم   21211631 تارٌخ وفى ،   322595:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً مهدي منً   - 114

 التجارة لترن محو

 تارٌخ وفى ،   335791:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والتصدٌر واالستٌراد والتوزٌع للتجاره عبدالاله علً دمحم   - 115

 التجارة لترن محو امر  السجل شطب/محو تم   21211631

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل مت  21211611 ، تارٌخ وفً  418874 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتورٌدات للتجارة سلٌم -  1

  جنٌه  16111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  371762 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد حسن سٌد حسام -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  288551 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم الشافً عبد صالح -  3

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس ٌلتعد تم  21211612 ، تارٌخ وفً  333371 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرزوق فهمً ٌوسؾ نسٌم -  4

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً  338153 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان نظمً رومانً -  5

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً  415821 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حسن زهٌر دمحم ماهر -  6

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال أسر تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً  394141 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  تادرس نسٌم عرٌان ساندرا -  7

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211613 ، تارٌخ وفً  431486 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات ؼسٌل لخدمات حسن -  8

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211616 ، تارٌخ وفً  393437 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد امام خالد دمحم -  9

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211616 ، تارٌخ وفً  393437 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا دمحم احمد امام خالد دمحم -  11

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211616 ، تارٌخ وفً  395577 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بشاى ؼالى معوض رومانى -  11

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



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  417811 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼنٌم هللا عبد السٌد عادل احمد -  12

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، ختارٌ وفً  266291 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شربٌنً الخضري هشام -  13

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  425727 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا اسعد هللا رزق نبٌل -  14

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  431649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بسطاوي احمد بصري طه -  15

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211618 ، تارٌخ وفً  411149 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سلٌمان دمحم احمد -  16

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211618 ، تارٌخ وفً  414632 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالوهاب معوض دمحم اٌمن -  17

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211618 ، تارٌخ وفً  414632 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالوهاب معوض دمحم اٌمن -  18

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211619 ، رٌختا وفً  412318 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم مصطفى بدرى مكى -  19

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211619 ، تارٌخ وفً  415152 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد سلٌمان على احمد -  21

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  421778 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد دمحم رمضان احمد -  21

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ ًوف  415982 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على احمد خلٌفه دمحم -  22

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  432186 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دٌاب السٌد المنعم عبد هالل -  23

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  418551 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الماظ الحفٌظ عبد عارؾ شٌماء -  24

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  416812 برلم هلٌد سبك ،، فرد تاجر  السٌد عبدالفتاح احمد دمحم -  25

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  392233 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمعة متولى الفضٌل عبد احمد -  26

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  421138 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم احمد دمحم -  27

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211611 ، تارٌخ وفً  421138 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم احمد دمحم -  28

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211613 ، تارٌخ وفً  418978 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالفتاح محمود عبدالفتاح دمحم -  29

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211613 ، تارٌخ وفً  412739 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المادر عبد سلٌمان عٌد نجوى -  31

  جنٌه  31111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211614 ، تارٌخ وفً  415396 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالمه منشار عوٌضة وداد -  31

  جنٌه  111111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211614 ، تارٌخ وفً  415396 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم منشار عوٌضة وداد -  32

  جنٌه  111111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211614 ، تارٌخ وفً  413698 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن احمد فاٌز اسامه -  33

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211614 ، تارٌخ وفً  419722 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نحسٌ عوض دمحم اشرؾ -  34

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211614 ، تارٌخ وفً  421218 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صبحى سمٌر جوزٌؾ -  35

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل   :التأشٌر

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211615 ، تارٌخ وفً  326719 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ارٌج صٌدلٌه -  36

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211615 ، تارٌخ وفً  423125 برلم لٌده كسب ،، فرد تاجر  ؼلوش السعٌد دمحم احمد -  37

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211615 ، تارٌخ وفً  393219 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن المنعم عبد رزق وائل -  38

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211616 ، تارٌخ وفً  373259 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم خلٌل مسامح محمود -  39

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211616 ، تارٌخ وفً  417111 برلم ٌدهل سبك ،، فرد تاجر  دمحم سٌد حسن شرٌؾ -  41

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211616 ، تارٌخ وفً  312973 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفً محمود مجدي -  41

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  347875 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نعٌم حسٌن دمحم -  42

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  343866 لمبر لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد  الدٌن  عماد  خالد -  43

  جنٌه  211111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  333712 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متري عدلً سامح -  44

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  415127 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد جمال فكرى جمال -  45

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  413412 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشهاوى الموى عبد موسى مصطفى -  46

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211617 ، تارٌخ وفً  295963 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل  بؽدادى مالن اشرؾ -  47

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً  393437 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا دمحم احمد امام خالد دمحم -  48

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً  393437 برلم لٌده سبك ،، فرد جرتا  دمحم احمد امام خالد دمحم -  49

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً  265947 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم مرشدي بدر اٌمن -  51

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً  415376 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بسٌونى محمود المنعم عبد عمر -  51

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً  276542 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالنور جرجس ٌوسؾ -  52

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً  412431 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود عزالدٌن دمحم احمد -  53

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   لتأشٌرا

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211621 ، تارٌخ وفً  418292 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالرحمن عماد -  54

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ وفً  411511 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼالى وهبه ودٌع شنوده -  55

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ وفً  396619 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حجازى نبوى محمود أنور -  56

  جنٌه  151111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   شٌرالتأ وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ وفً  292257 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  توفٌك سعد ممدوح -  57

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ وفً  425221 برلم لٌده سبك ،، فرد رتاج  سٌحه عجاٌبى سمٌر عصام -  58

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211622 ، تارٌخ وفً  416169 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمود منصور فوزى عادل -  59

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211623 ، تارٌخ وفً  415943 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جالل محروس احمد دمحم احمد -  61

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211623 ، تارٌخ وفً  292612 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌمابراه الكفراوي عزت دمحم -  61

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211623 ، تارٌخ وفً  392877 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمل دمحم فوزى  ساهر -  62

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   لتأشٌرا



 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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211623 ، تارٌخ وفً  421691 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعبان السٌد دمحم زهراء -  63

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211623 ، تارٌخ وفً  431665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لىمتو حسٌن فكرى شرٌؾ -  64

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

 ٌلتعد تم  21211623 ، تارٌخ وفً  394989 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العمارى والتسوٌك السٌارات لتجارة عٌد سٌد -  65

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

 تعدٌل تم  21211623 ، تارٌخ وفً  394989 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات وتجارة للنمل عبدهللا عٌد دمحم سٌد -  66

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211624 ، تارٌخ وفً  428271 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فوزى انٌس عماد ٌوسؾ -  67

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211624 ، تارٌخ ًوف  432315 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا فؤاد عبدهللا شٌرٌن -  68

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211624 ، تارٌخ وفً  417754 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المتولى  عطٌه ممدوح حسٌن -  69

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211624 ، تارٌخ وفً  417631 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل اسعد عادل رٌمون -  71

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211624 ، تارٌخ وفً  423962 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المحسن عبد مرسى دمحم مصطفى -  71

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211624 ، تارٌخ وفً  381132 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الراضً عبد العلٌم عبد مسعود -  72

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح لالما رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211624 ، تارٌخ وفً  371951 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان سوٌلم مرزوق عٌاد -  73

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211627 ، تارٌخ وفً  373914 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن ؼرٌب امام عبٌر -  74

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211627 ، تارٌخ وفً  393573 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد ابراهٌم السٌد اسامة -  75

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211627 ، تارٌخ وفً  373143 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان الرحمن عبد التواب عبد -  76

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211627 ، تارٌخ وفً  424222 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم خلٌفه خالؾ كرٌم -  77

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211627 ، تارٌخ وفً  393211 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد ثابت احمد دمحم -  78

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل :  التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211627 ، تارٌخ وفً  394387 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌة لبٌب فاروق دمحم ٌاسر -  79

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



 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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211628 ، تارٌخ وفً  368611 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دالسٌ العال عبد احمد منً -  81

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211628 ، تارٌخ وفً  425438 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم محمود حسن هٌثم -  81

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   أشٌرالت

,  المال رأس تعدٌل تم  21211628 ، تارٌخ وفً  418142 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطا رضوان جابر الدٌن ضٌاء -  82

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211628 ، تارٌخ وفً  411141 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد دمحم عماد -  83

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211629 ، تارٌخ وفً  361412 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن سالم ابراهٌم خالد -  84

  جنٌه  751110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211629 ، تارٌخ وفً  253844 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المصري دمحم مصطفً نبٌل -  85

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211629 ، تارٌخ وفً  368196 برلم لٌده سبك ،، فرد اجرت  للتورٌدات الشٌخ -  86

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211629 ، تارٌخ وفً  431676 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد على رأفت دمحم محمود -  87

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211629 ، تارٌخ وفً  421791 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هنداوى رجب عالء -  88

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211631 ، تارٌخ وفً  417986 برلم لٌده سبك ،، دفر تاجر  عوٌس فوزى شعبان -  89

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211631 ، تارٌخ وفً  385636 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكرٌم عبد عٌسى مصطفى -  91

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل :  التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211631 ، تارٌخ وفً  424468 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن طه جادالرب طه -  91

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوانالع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى موسى زهٌر روٌدا -  1

 مكتب ارضى دور الحلمٌه مساكن 24 ش 52 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 415116    برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، احمد العزٌز عبد العربى السٌد انجى -  2

 االرضى الدور 3 شمه شولى محرم شارع 8  ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االضبح السٌد صادق عبدهللا بسنت -  3

 السابعه المنطمه 111 بلون 22 رلم الجرجاوي رالماه ش 38 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد الاله عبد عصمت حسام -  4

  الدٌن تاج ش امتداد ٌوسؾ العزٌز عبد ش 11 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ( المرش مصطفى دمحم)  للسٌارات المرش -  5

 2 محل عباس ٌوسؾ ش 25 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللة عوض دٌاب السٌد حامد -  6

 النزهه شمسال امٌن شارع 826 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 393714    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم مهدى عادل -  7

  هٌؾ ابو الحمٌد عبد شارع 4 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  وانالعن تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد دمحم عمرو -  8

  ؼنٌم دمحم ش من الملجى ش 21 ،

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل كرٌم/  صٌدلٌه -  9

  3 رلم محل - نصر مدٌنه زهراء شارع 21 رلم عمار ،

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل مصطفى اسماعٌل السمٌع عبد -  11

  التوفٌمٌه من عٌد مختار ش 14 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد دمحم الرحمن عبد حسٌن -  11

 االول بالدور مكتب العاشر الحى مصطفى سلٌمان ش 4بلون 7 رلم مارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نواره ابراهٌم حفنى عصام بكر -  12

 سابعه منطمه 9 ب 8 ق حنبل بن احمد 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 393714    برلم لٌده سبك  ، فرد اجرت ، اسماعٌل دمحم مهدى عادل -  13

  هٌؾ ابو الحمٌد عبد شارع 4 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 336288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل عزٌز الملن عبد عصام -  14

 مصر بنن ش 15/  بالعنوان فرع اضافة ،:   تأشٌرالـ وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على حمدى دمحم -  15

 الجدٌده النزهه تٌتو جوزٌؾ ش 111 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432187    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد سمٌر دمحم الوهاب عبد -  16

 ستارز سٌتى الترفٌهى التجارى بالمركز االولى المرحلة - االول الدور 118 رلم وحدة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 426981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج سٌد دمحم احمد حسٌن -  17

  االدارٌه الرلابه تمسٌم - صادق شارع 51/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو الفتوح ابو جوده سمٌره -  18

 14 شمه الرابع الدور الشعرٌه باب الجد شارع 34 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432696    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنفً احمد محمود دمحم مصطفً -  19

 6 م نوار ابراهٌم ش 33 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

:   لـتأشٌرا وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج ابراهٌم امٌل -  21

  محمود حمودى ش 14 ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 373743    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنٌدى ابو انور ابراهٌم احمد -  21

 3 رلم محل النزهه شارع 46 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ ًوف 425866    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد السٌد مصطفى دمحم -  22

 االرضى الدور - االلماعٌه درب سابما 11 المرعشلى حاره 12/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سٌد وزٌر مصطفى -  23

 جوده لاسم داحم ش 6 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 394141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تادرس نسٌم عرٌان ساندرا -  24

  واصؾ عٌاد شارع 81 االرضى فوق االول بالدور حجرة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432692    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل رجب هادى رجب -  25

 العمومى المطرٌة ش 94 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 421273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته طه دمحم ابراهٌم -  26

  النزهه.  العروبه عشار أ191/  لٌصبح الرئٌسى الممر عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼازي الحسٌنً احمد مروه -  27

 3 رلم شمه - االرضً الدور - فاتٌما سانت مٌدان - النزهه ش 139 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432189    برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، عبدالمادر سلٌملن ابراهٌم سالم -  28

 سلٌم دمحم عزت شارع 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى جادهللا موسى جادهللا -  29

 شمه السبكى وسؾٌ ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 373743    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنٌدى ابو انور ابراهٌم احمد -  31

 3 رلم محل النزهه شارع 46/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 417868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد احمد دمحم -  31

  االمٌرٌه الفردوس م طالب ابى بن على شارع 43/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج فراج فؤاد شولى دمحم -  32

 احمد السٌد ش من ماماال ش 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم زكرٌا دمحم زٌنب -  33

 مكرم جورج ناصٌه المسٌرى ش 63 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طوخً الفتاح عبد مجدي محمود -  34

  الرازق عبد ابراهٌم شارع 22 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 399945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وشركاه الخضرى العال عبد زهدى دمحم عماد -  35

 11 منطمه 18 بلون 1 عمارة 12 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 432212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للتورٌدات حالوه ابو -  36

 والى جعفر من الرباط توفٌك ش 5 ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده ٌوسؾ طارق عبده سمٌح -  37

 شٌراتون الثانى الدور جاردنز هلٌوبولٌس 36 ،:   أشٌرالـت وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسؾ الباز احمد -  38

 اول عرفات خضٌر رمضان ش7 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد على الحمٌد عبد بدر -  39

 الجوٌة الثانوٌة شرق 221 عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عابدٌن صالح مصطفى ناصر -  41

 9 منطمه 28 ب 18 عماره 8 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجالء / د صٌدلٌه -  41

 2 محل - مبارن حسنً ش من المتفرع نجم علً ش 3 رلم عمار ،

,  عنوانال تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 411511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التجمٌل لمستحضرات ؼالى ودٌع -  42

 التجمٌل مستحضرات وتصنٌع التصدٌر بنشاط اسماعٌل العزٌز عبد دكتور شارع1بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وبراس toxidoتوكسٌدو تجارٌه وبسمه الؽٌر لدى الكوافٌر ومستلزمات بالكوافٌر الخاصه واالجهزه الكهربائٌه الكوافٌر ومستلزمات

 21111مال

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 411511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالى وهبه ودٌع هشنود -  43

 التجمٌل مستحضرات وتصنٌع التصدٌر بنشاط اسماعٌل العزٌز عبد دكتور شارع1بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر

 وبراس toxidoتوكسٌدو تجارٌه وبسمه الؽٌر لدى الكوافٌر ومستلزمات فٌربالكوا الخاصه واالجهزه الكهربائٌه الكوافٌر ومستلزمات

 21111مال

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 393127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد الحكٌم عبد لرشى دمحم -  44

 االهلى النادى خلؾ رمضان تلىمما عمارات14 بالعمار 1 شمه/  لٌصبح العنوان تعدٌل  ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه عزٌز عاطؾ عزٌز -  45

 السودان و مصر ش 115 بالعمار االرضى بالدور 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى دمحم فاروق احمد -  46

  واالداره للتنظٌم المركزى الجهاز امام االتوستراد شارع 11 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعظٌم الدٌن شمس احمد اشرؾ -  47

 نهرو ش 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصبان على دمحم محمود دمحم -  48

 المدٌمه مصر سور محجوب درب أ 8 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان فؤاد فوزى دمحم حسن نٌفٌن -  49

 ظافر ابن شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه سٌد دمحم حسن -  51

 ثامنه م رشدى محسن ش 7 ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 411511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالى وهبه ودٌع شنوده -  51

  اسماعٌل العزٌز عبد دكتور شارع 1 ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 429641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوٌس مختار احمد -  52

 االرضى الدور - المدٌمة  االمٌرٌة مساكن - 1 مدخل 5 بلون ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 363198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب احمد/ د صٌدلٌه -  53

 زهراء المٌثاق ش 11 عماره بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432263    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الداٌم عبد العاطى عبد اٌمان -  54

 الزٌتون حلمٌه ش 22 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كلش جوستٌنو جبرائٌل مى -  55

 مكتب السوٌس طرٌك( 405) الكٌلو االمل مشروع ز 6 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 415911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطفى ابراهٌم دمحم دمحم مرتا -  56

 السابع الحً - 85 بلون 12 ق - حسٌن ذاكر ش من الرومً ابن ش 25/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 415911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطفً اوتو -  57

 السابع الحً - 85 بلون 12 ق - حسٌن ذاكر ش من الرومً ابن ش 25/  لٌصبح العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن شرؾ العنٌن ابو على دمحم -  58

 8م 1ب 5ق الرفاعى الحكٌم عبد 48 ،:   ـتأشٌرال وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 6666666    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا دمحم اسماعٌل دمحم -  59

  الهجانه عزبه البشٌر دمحم ش بالعمار شمه 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 429641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوٌس مختار احمد -  61

 براس - كافٌه/  بنشاط - االرضى الدور - المدٌمة االمٌرٌة مساكن - 1 مدخل 5 بلون/  بالعنوان آخر رئٌسى اضافة ،:   الـتأشٌر

 الؼٌر فمط جنٌها آالؾ عشرة 11111/   مال

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 429641    برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، حسٌن عوٌس مختار احمد -  61

 مال براس لندن كافٌه تجارٌه بسمه كافٌه- بنشاط المصرى الخلٌج ش 19 بالعمار محل - بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر

 جنٌها الؾ عشره11111

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 423943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج سٌد فرج -  62

 2 رلم محل االستثمارى رابعه 32

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 416977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحنون علً حسن دمحم علً -  63

  الهجانه عزبه سابما النصر شارع 19 الحدود رعشا 26/  الً الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 423943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد دمحم فرج سٌد فرج -  64

  2 رلم محل االستثمارى رابعه 32/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 414463    برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، دمحم سٌد احمد سٌد -  65

  الزلط سوق سكه ش 42 - لٌصبح العنوان تعدٌل ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد دمحم دمحم لٌلى -  66

  االهلً النادي شروق المطافً شارع 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 431111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبوى السعٌد نجٌب دمحم -  67

  شٌراتون خلؾ لرٌش صمر شارع 54 بالعمار الثانى بالدور 8شمه/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 429641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن سعوٌ مختار احمد -  68

 المصرى الخلٌج ش 19 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد الشهٌد عبد اسطفانوس سمٌر -  69

 االالٌلى شارع 51 بالعمار محل ،:   ـتأشٌرال وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 417811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼنٌم هللا عبد السٌد عادل احمد -  71

  طومانباى ش 146/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432231    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم حسن على دمحم -  71

 الخطاب بن عمر ش 113 عمارة الرابع الدور 13شمة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 417811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼنٌم هللا عبد السٌد عادل احمد -  72

 طومانباى ش 146 لعماربا محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 384879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطباخ دمحم طه حسٌن -  73

 الجدٌده النزهه زكى احمد شارع 16 بالعمار 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد العزٌز عبد دمحم منتصؾ -  74

  شمس عٌن ش 64 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 391999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الملٌجى على السٌد سعد الثوره ابن -  75

  السابع الحى بركه بن المهدى شارع 6 بالعمار باالرضى شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 384879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطباخ دمحم طه حسٌن -  76

 الجدٌده النزهه زكى احمد شارع 16 بالعمار 1 رلم محل/ بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على على الدٌن بهاء الدٌن عالء -  77

  شمة عصمت احمد ش من سرور حسن ش 21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالعزٌز على عبدالرحمن -  78

  ب رلم محا الشبراوى مطعم امام المسلحة مواتال عمارات 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه دروٌش دمحم النبى عبد -  79

  البرازٌلى البن بجوار مسكن االلؾ السوٌس جسر أ165 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432226    برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، سومٌنج نصار -  81

  الرملً الطوب أ 54 عمار السادس الدور 14 شمه

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز على عبدالرحمن -  81

  مبارن حسنى شارع رالٌس برج 1 محل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 419311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معبدى الحافظ عبد اسماعٌل دمحم -  82

  الجالد ترعه شارع 27/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432249    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن رمضان الفضٌل عبد محمودد -  83

 االستثمارى رابعة عمارات 79 ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 411149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دمحم احمد -  84

 اتونالشٌر االولً المنطمه للتعمٌر مصر عمارات 53 ،



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 333177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشربٌنً منصور محب اسر -  85

 رستوران و كافٌه/وبنشاط الرحاب مدٌنه-الشرلً السوق G رلم بمطاع 59+57 رلم محل/بالعنوان اخر رئٌسً اضافه ،:   الـتأشٌر

  ؼٌر ال فمط جنٌه الؾ ستون 61111/مال وبراس خان شٌشه/تجارٌه وبسمه

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 212812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكري احمد عبدهللا عبدالواحد -  86

 بالدورات لبالتشكٌ منتجات تصنٌع/  بنشاط ج الحرفٌة الصناعٌة المنطمة 3/18 لطعة/  بالعنوان آخر رئٌسى اضافة ،:   الـتأشٌر

 511111 براسمال pvc بالستٌن ووصالت ولطع اطفال ولعب ترابٌزات و وكراسى خزانات البالستٌن من

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العظٌم عبد سعد جمال خالد -  87

 عبٌد مكرم a3 ؼرفه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل كرٌم / صٌدلٌه -  88

 الشروق.  2لطعه الثالث الحى االرضى الدور 18 محل مول جراند/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 215166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كلٌله دمحم ابراهٌم -  89

  وعرض وتجمٌد تبرٌد ثالجات - لٌصبح العبور بسوق الصناعٌه المنطمه امتداد تمسٌم بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى نشاط تعدٌل

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 215166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كلٌله ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  91

 تبرٌد ثالجات - لٌصبح العبور بسوق الصناعٌه المنطمه امتداد تمسٌم بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  وعرض وتجمٌد

 صؾو,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ مرزوق اشرؾ اندرو -  91

 شمه تٌسٌر احمد ش المروه عمارات 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 427266    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌدى هللا عبد دمحم نائل -  92

  فاتٌما تاسان بكٌر عمر شارع 6 بالعمار االرضى بالدور 3 رلم شمه/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النمراوى حسٌن على حسن هبه -  93

 سالمه العظٌم عبد شارع 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان ٌلتعد تم 21211618 تارٌخ وفً 432247    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاكر الداٌم عبد دمحم شرٌؾ -  94

  شمه. مملد دمحم شارع 75 عمار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 411149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دمحم احمد -  95

  شٌراتون - الولا الدور طعمٌه خالد ش 1224 ومربع 3 عماره/  لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 411149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دمحم احمد -  96

 فٌما واكسسوارات ومالبس احذٌه بٌع/وبنشاط الشٌراتون االولً المنطمه للتعمٌر مصر عمارات 53/بالعنوان اخر رئٌسً اضافه ،

  ؼٌر ال فمط جنٌه الؾ مائه 111111/مال وبرأس العسكرٌه مالبسال عدا

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 383611    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تناؼو بسطا مرٌس ممدوح -  97

  الرازق عبد ابراهٌم ش 2 بالعمار محل/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ابراهٌم دمحم جمال احمد -  98

  ٌوسؾ رمزى 18 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 414632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب معوض دمحم اٌمن -  99

 بنشاط.  الضباط مساكن نصر مدٌنه زهراء الثانٌه المرحله  31 بالعمار 1 تجارى محل/  بالعنوان اخر ئٌسىر اضافه ،:   الـتأشٌر

 111111 مال براس ماركت سوبر

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدى دمحم ادهم سامح -  111

 الجدٌده النزهه - االرضً الدور رباح بن اللب شارع 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل احمد فاروق احمد -  111

 2 رلم محل الصدر منشٌه عمر مصطفى ش 28 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 414632    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد معوض دمحم اٌمن -  112

  الضباط مساكن نصر مدٌنه زهراء الثانٌه المرحله31 بالعمار 1 تجارى محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جورجى لبٌب كمال امٌر -  113

 9 رلم شمه الخامس الدور رفعت دمحم المؤرخ ش 41 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 391515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد انٌس فاروق عماد -  114

 السوٌس جسر ج بلون 607 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان عبدالخالك مصطفى صبحى مصطفى -  115

 الجولؾ ارض دراز عبدهللا ش 17 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هابٌل شكرى لطٌؾ جرجس -  116

 االرضى بالدور 63 رلم محل ٌةالتوفٌم سوق 16/14 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس توفٌك جرجس سعاد -  117

 الؽربٌة شمس عٌن - الحدٌد السكة ؼرب من الحفٌظ عبد احمد ش ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جابر صبرى شحاته جابر -  118

  االرضى بالدور محل المللى الزهار ش 32 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 432245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته صادق صابر رومانى -  119

 ؼرفه االرضى بالدور سند ابن برج االول مسلٌ شارع 31 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 237316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم امام سٌد -  111

 الزراعى اسكندرٌة مصر - البطئ الطرٌك/  بالعنوان فرع الؽاء ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد فاروق شرٌؾ -  111

  سمٌكه فرٌد ش 48 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر دمحم دمحم رمضان خالد -  112

 االمٌرٌه المدخل ٌسار 1 لرم محل صالح مبارن شارع 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد حمدى دمحم رندا -  113

  لرٌش صمر العاشر الحى 77 بلون 56 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عمر رمضان على -  114

 االرضى بالدور 1 شمه ب برج الزٌتون ابراج نصوح ش 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 7777777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم عبدالوهاب دمحم -  115

 3 رلم محل هجانه المٌثاق ش من ٌمٌن لطعه سادس حالٌا شنب ال ش سابما االخضر جبلال ش 2 الٌت مون رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فرج باشا مٌشٌل -  116

 االمٌرٌه خلٌل مرسى عزبة من ؼٌته على ش 4 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العزٌز عبد دمحمو دمحم -  117

 االرضى بعد الرابع بالدور 16 رلم شمه الكربه بؽداد ش 42 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان ٌلتعد تم 21211619 تارٌخ وفً 411885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناجى على على حمادة -  118

  كامى شارع 15/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432262    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافعى زٌن العزب سعٌد احمد -  119

 ؼراب الشٌخ شارع 118 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 413716    برلم لٌده سبك  ، فرد رتاج ، حماد احمد هللا عبد دمحم رهام -  121

 7 شمة 16 الدور سالم صالح ش العبور عمارات أ 18/  لٌصبح المنشأه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 413716    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد هللا عبد دمحم انشراح -  121

 7 شمة 16 الدور سالم صالح ش العبور عمارات أ 18/  لٌصبح المنشأه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 432261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركة حلٌم عٌد سامح -  122

 الحرٌه ارعش من محمود الحلٌم عبد شارع 5 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 428824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مسعود كامل امجد -  123

  االسماعٌلٌه مٌدان من على االمام شارع 36/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 412886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى مرزوق مصطفى سماح -  124

 نصر م زهراء ش 814 عمار االرضى بالدور 4 شمه/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432266    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك محمود دمحم امٌمه -  125

 الفتاح عبد برونم ش 5 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 421749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم سٌد محمود -  126

 السوٌس جسر المصرى عزٌز ش 97 - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432268    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى عباس نظمى دمحم زكرٌا -  127

  شمة الشرلٌه شمس عٌن عصمت احمد ش من متفرع االسالم نور مسجد ش 31 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 392233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعة متولى الفضٌل عبد احمد -  128

 الطٌران ش امتداد العربً عبدهللا شارع 7 م 63 ب 12 ق/  بالعنوان فرع اضافه ،:   رالـتأشٌ وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 221939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالفتاح دمحم ابوبكر -  129

  عفٌفى حسن شارع مع مأمون حسن ناصٌه 125 بلون 18 رلم المطعه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 221939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالفتاح دمحم ابوبكر -  131

  السوٌس بحى الجدٌد الكورنٌش اول المعارض ارض - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 392233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعة متولى الفضٌل عبد احمد -  131

 الطٌران ش امتداد العربً عبدهللا شارع 7 م 63 ب 12 ق ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   تأشٌرالـ وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 421138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد دمحم -  132

 الجدٌدة المبه عمارات 14 ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 429744    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن سٌد سٌد دمحم -  133

 االرضً بالدور محل - العرب عزبه - السالم شارع من خمٌس احمد حاره 1/  لٌصبح المنشأه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 432267    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فتح عبده الرحمن عبد ساره -  134

 2 رلم شمه العاشر الحً نصر مدٌنه زهراء الخطاب بن عمر ش 111 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 ختارٌ وفً 432273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النسر سعٌد صبحى هانى -  135

 االرضى بالدور 2 رلم شمة روكسى عبدالواحد شارع 6 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد على هللا عبد ٌحٌى -  136

  مدانح جمال ش من االسالم لواء ش 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432274    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على فهمى عمرو -  137

 الحلمٌه اسكان مشروع 6 العمار 9 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبٌد احمد مجدي احمد -  138

  التاسعه م 11 ب 16 ق الطماوي عٌسً ش 6 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432272    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السلمى دمحم سالم المنعم عبد ابراهٌم -  139

 السابع الحى - االصالح شارع 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 431178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً هللا بدع حمدي دمحم -  141

 االول الدور للكمبٌوتر مترو مول الزٌتون حلمٌه الحكم ابن شارع 11/  لٌصبح الرئٌسً الممر عنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432269    لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مرسى مصطفى محب -  141

 النحاس مصطفى امتداد افرٌمٌا شارع للتعمٌر مصر عمارات 21 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود احمد طارق شٌماء -  142

 السباق ارعش ج 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432276    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطٌب على احمد احمد احمد -  143

 شمه من وصاله حجره - االرضً الدور - فهمً العزٌز عبد ش 92 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 432278    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، صمر الششتاوى دمحم دمحم زوزو -  144

 العاشر الحى لرٌش صمر 77 بلون 56 رلم عمارة ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند دمحم فتحى دمحم -  145

  زكى احمد شارع 55 بالعمار 1 رلم محل ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المناخلى الحمٌد عبد ربٌع شعبان -  146

 أ رلم محل العاشر الحى نصر م زهراء 412 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 ارٌخت وفً 363292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النوري محمود عاٌده -  147

  نصر مدٌنه B بالدور B035 وحده مول جنٌنه فى بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حبٌب مجدى فادى -  148

 5 رلم مكتب سنان شارع أ 3 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبارز اللطٌؾ عبد سٌد كرٌم -  149

  الكوربه االطباء برج الفٌوم شارع 2 عمار 3 شمه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432294    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد محمود دمحم سٌد -  151

  حافظ مصطفى شارع 23 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد ماهر سعٌد تامر -  151

 الثالث الدور ماٌو اول عمارات 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 371595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه الرحمن عبد دمحم نور -  152

  االرضى بدور 14 شارع الخامس التجمع 22/  العنوان على فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه مصطفى سعٌد شرٌؾ -  153

  شعبان االشرؾ شارع 12 ،:   تأشٌرالـ وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على حمدى دمحم -  154

 البنات كلٌه اسكان 27 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 416756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصوابى دمحم محمود حسن سعٌد -  155

  المصرى الخلٌج ش 161 -لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 426132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العاطى عبد دمحم عوٌس شرٌؾ -  156

  المٌثاق نصر مدٌنه زهراء 115/ الى الرئٌسى الممر عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432296    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس خلٌل سعد وائل -  157

 السوٌس جسر 165 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المناخلى عبدالحمٌد حمدى دمحم -  158

 العاشر الحى المٌثاق ش نصر م زهراء 416 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432284    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاب عبدالحمٌد حجاب محمود -  159

  السوٌس جسر ش أ 112 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼطاس هللا شكر مٌالد هانى -  161

 الجدٌده النزهه رفعت دمحم المؤرخ ش 45 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برنت نٌو هانى -  161

 الجدٌده النزهه رفعت دمحم المؤرخ ش 45

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحً عبد دمحم شرؾ احمد -  162

  السٌارج بٌن شارع 4 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان دٌلتع تم 21211614 تارٌخ وفً 425464    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزؼبى دمحم سٌد جمال اٌهاب -  163

 مسكن الؾ حالٌا   المحسن عبد شارع 32 سابما   الوسٌمى المحسن عبد شارع أ8 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 371111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم العزٌز عبد علً اشرؾ -  164

 العبور - الصناعى االمم مجمع -22119 بلون ج ب 1 رلم ارضى دور السعودٌه 1 رلم نىمب 12 رلم وحدة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 432289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اشرؾ دمحم الدٌن صالح -  165

  ارضى دور الجدٌده النزهه 8131 مربع المٌناء هٌئه شارع 23 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 363292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النوري محمود عاٌده -  166

 نصر مدٌنه B بالدور B035 وحده مول جنٌنه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  انالعنو تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 422169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم كمال دمحم -  167

 كفرع الؽاءه مع رئٌسى النصر طرٌك االول الدور 113 الشمه ماٌو اول عمارات 6/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 431418    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكومى مصطفى دمحم اٌمن -  168

 الزٌتون حلمٌه النعام حوض البشرى شارع 11 رلم بالعمار 4 مدخل و لبدروما علو 15 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 432311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى احمد دمحم احمد -  169

  النصر م ابوسرٌع حامد من حالوة دمحم شارع 6 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 412359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن داسع حسن سهام -  171

 االرضى الدور( 1) رلم شمه السودان و مصر شارع 68/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 344149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن اسماعٌل ابراهٌم -  171

  كفرع الؽائه مع الجدٌده مصر البكرى منشٌه 6 الدور 31 شمه الظاهر عبد بن شارع 4/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 432315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عزت جمال عزت -  172

  الؽاز شركه امام العربٌه الوحده من بدر حاره ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 422169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم كمال دمحم -  173

 النصر طرٌك االول الدور 113 الشمه ماٌو اول عمارات/  الكائن الفرع الؽاء ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 431418    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكومى طفىمص دمحم اٌمن -  174

 حلمٌه النعام حوض البشرى شارع 11 رلم بالعمار 4 مدخل و البدروم علو 15 رلم محل/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 الزٌتون

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 316642    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعٌد احمد عالء -  175

 الطالب بملن 3 رلم لطعه السٌاحى المركز/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 389123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌوؾ ابراهٌم الرؤؾ عبد كمال مصطفى الرؤؾ عبد -  176

 رلم العمار وحالٌا 1123 مربع 4 رلم بالعمار السادس الدور 23 بالشمة عرفة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  نوانالع تعدٌل تم 21211615

  شٌراتون مساكن بدوى الحمٌد عبد شارع امتداد 4

,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 393219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن المنعم عبد رزق وائل -  177

 اؼا هاشم من العلٌا مصر بشارع االرضى بالدور 3 رلم بالعمار 2 رلم محل ،:   أشٌرالـت وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 417341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد ٌسى نجٌب مدٌحه -  178

 311 رلم الشمه من ؼرفه اسعهالت المنطمه تمسٌم 45 بلون 22 لطعه/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 432298    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد دمحم احمد -  179

  8 رلم محل االرضى بالدور.  رمضان حافظ شارع 2 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 432313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن المنعم عبد محسن كرٌم -  181

 16 رلم شمة المٌرؼنى السٌد ش 24 بالعمار الثامن بالدور مكتب ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 432318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم سٌد احمد -  181

  الهجانه الورشه شارع 1 ،   :الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 412587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ارت المصٌفى -  182

  الحرٌه ش الجندى محمود ش 12

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  عنوانال تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 412587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ارت المصٌفى -  183

  الحرٌه شارع الجندى محمود شارع 12 - بالعنوان فرع اضافه



 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,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض ابراهٌم دمحم نورا -  184

  الثامن الحً سالم الجواد عبد شارع 11/59 بلون ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 411652    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدة سٌد فهمى اسامة -  185

 وبراس نجاره ورشه بنشاط المنشٌه - الدائرى بعد الشرطه شارع الفتوح ابو شارع 12/  بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر

  جنٌها االؾ خمسه 5111 المال

 العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االنشاصى سعد السٌد رفعت ىمصطف -  186

 العهد ولى شارع 71 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا فؤاد عبدهللا شٌرٌن -  187

 االدرٌسى ش 7 ،:   أشٌرالـت

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطفى فؤاد فاروق شرٌؾ -  188

  الجولؾ ارض بٌومً دمحم ش 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 416614    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد السٌد دمحم السٌد -  189

 االرضى بالدور شمه الزٌتون حلمٌة الندٌم ش 4/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 421471    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد هللا عبد الفتاح عبد دمحم -  191

  عامر على الفرٌك ش 19 عماره االول الدور 11 شمه- لٌصبح انالعنو تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد سٌد ناجى دمحم -  191

  المطار شٌراتون العربى الملتمى شارع 38 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432312    برلم لٌده سبك  ، فرد جرتا ، ابراهٌم هانى دمحم سهٌر -  192

 الحجاز شارع 168 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى المنعم عبد مصطفى -  193

 االمٌرٌه مساكن 8 شارع 2 مدخل 39بلون ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 373259    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌل مسامح محمود -  194

 1رلم محل سلٌمان ش4 بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كرٌمه/  د صٌدلٌه -  195

  محل - التاسعه المنطمه العالً السد ش 45 رلم بلون 11 رلم عمار ،

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 432323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سٌد عٌد سٌد -  196

 نىثا دور النادى دمحم ش 6عمار 3 بالشمه ؼرفة ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوزٌد خلؾ دمحم هاشم -  197

 سالم صالح العبور عمارات 8 ،:   الـتأشٌر

,  نالعنوا تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 295963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل  بؽدادى مالن اشرؾ -  198

 السابع الحً - فهٌم احمد شارع 28/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد اسماعٌل احمد -  199

 المطرٌه متحؾ شارع 56 ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432321    برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، رمضان عبدالظاهر احمد رضا -  211

 المامون حسن من المتفرع الشبراوى خلؾ للتصنٌع العربٌه الهٌئه عمارات الكبابجى شارع 1 محل 2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متٌاس هللا رزق عزمى كرم -  211

  31 رلم شمة الثالث بالدور مكتب عرابى ش 23 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 422468    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد ابراهٌم احمد مؤسسة -  212

 االربعٌن شارع من بدران حسن محمود شارع سابما 6 حالٌا 17 عمار/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 االرضى فوق الثالث بالدور شمه من ؼرفه الؽربٌه شمس عٌن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بمطر سلٌمان عزت جورج -  213

 طومانباى ش أ 142 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على مدنى امٌن نمحس -  214

  الخامس الدور - الحرٌه مول االهرام شارع 42 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ , العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد فهمى مكرم اٌهاب -  215

 العسكرى ؼمرة مستشفى خلؾ الشرابٌه االاللى ش من على حسن سكة ش 211 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 422468    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد ابراهٌم احمد مؤسسة -  216

  كفرع الؽاؤه مع اكتوبر 6 ش من حرب طلعت سهمدر ش6/ الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 422468    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد ابراهٌم احمد مؤسسة -  217

 االربعٌن عشار من بدران حسن محمود شارع سابما 6 حالٌا 17 عمار/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  االرضى فوق الثالث بالدور شمه من ؼرفه الؽربٌه شمس عٌن

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 265115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته لبٌب سمٌر -  218

 وبرأس خشبٌه منتجات تصنٌع/وبنشاط بالعر بٌاض بمجمع الهندسٌه الصناعات لطاع 2 رلم لطعه/بالعنوان اخر رئٌسً اضافه ،

  جنٌه الؾ خمسون/مال

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد ابراهٌم رضا دمحم -  219

 محل -عصمت احمد ش من ابراهٌم الخلٌل ش 3رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432324    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رنوا شحاته فؤاد سامح -  211

 المالن دٌر سوٌلم ذكً ش 9 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود طارق اسالم -  211

 25 رلم محل االرضى فوق الثانى الدور - الحلبى سلٌمان ش 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432327    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته اٌوب دمحم مصطفى -  212

 2 رلم محل - المأمون حسن من متفرع للتصنٌع العربٌة الهٌئة عمارات 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ على تثرو وحٌد -  213

 شحاته عثمان شارع من المادر عبد دمحم حارة 5 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 432333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حمدان علوى صالح -  214

 312 شمه الثالث بالدور الجمال عبدالحكٌم فؤاد الشهٌد شارع 85 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللة عوض دٌاب السٌد حامد -  215

  الشمس امٌن شارع الحجاز برج عماره( 8) االول بالدور 4 رلم محل/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمل عبدالموجود سعد جالل دمحم -  216

 حجالن مٌدان من االصالح مسجد من الصاغ حارة ب 7 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد عبده جالل دافٌد -  217

  شٌراتون جاردنز هلٌوبولٌس 36 رلم مبنً ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 412117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جزر دمحم فتحى حمدى -  218

  المنشٌه نبٌل شارع/  نبالعنوا فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هارون رٌاض ولٌم عزه -  219

  11 شمه - الهجانه مبارن حسنى شارع 52 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 ختارٌ وفً 432344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالى لبٌب رمزى مارٌان -  221

 النزهه سنتر 16 محل الولٌد بن خالد شارع مكرر 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 411143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب احمد رمضان احمد -  221

  1 محل عبٌد مكرم ش 39/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432336    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بدوى حماد الدٌن علم -  222

 االمٌرٌه المبه ترعة ش 52 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البوشى دمحم ؼرٌب ؼاده -  223

 الجبل ترعة لبٌب باهور ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 419841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن دمحم اٌهاب -  224

  الزٌتون حلمٌه - الجبل ترعه ش 337/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 347986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الحمٌد عبد ممدوح انور -  225

 51111/مال وبرأس مواشً مزرعه/وبنشاط النمرس ابو مسلم ابو مصرؾ/بالعنوان اخر رئٌسً اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 اللحوم لصر/تجارٌه وبسمه( جنٌه الؾ خمسون)

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌشىالح دمحم على المهدى عمرو -  226

 عٌسى حسٌن سٌد محمود/ بملن 29 شمه الرابع الدور عرابى شارع 31  ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان عدٌلت تم 21211621 تارٌخ وفً 423943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد دمحم فرج سٌد فرج -  227

 كفرع الؽاؤه مع 2 رلم محل االستثمارى العدوٌه رابعه 32/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432347    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبٌد معاذ اسماعٌل معتز -  228

  6 رلم محل.  الزٌتون حلمٌه شمس عٌن شارع 23 رلم رعما ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌالنى ٌونس سعٌد بالل -  229

 كفافى عدلى دمحم شارع 12 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432354    برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، الشٌخ السٌد دمحم عزت احمد -  231

  الزٌت ح 14 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432349    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنى سعٌد احمد احمد عمرو -  231

 2 رلم محل الثامنة المنطمة تمسٌم شارع 28 بلون ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432364    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حلمى اشرؾ مصطفى -  232

 شمه -علوى االول الدور - عرابى احمد - السٌد الؽنى عبد شارع 62 ،:   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

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد عثمان حسن على عادل -  233

  الفتاح عبد سٌد شارع من رب حاره 9 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 423943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج سٌد فرج -  234

 2 رلم حلم االستثمارى رابعه 32/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 424881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم السٌد ابراهٌم عمرو -  235

  السالم مدٌنه.  السوٌس جسر شارع 36/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ ًوف 432351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سٌد سامح -  236

 2 رلم شمه شكور نجٌب ش 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432348    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر جرجس عزٌز عادل عزٌز -  237

  العماد عباس امتداد العتاهٌه ابو ش 5 الثانً لدورا الند وندر مالهً مدٌنه مبنً e 2-31 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار دمحم الممصان ابو مصطفً -  238

 محل - 2 النزهه ابورجٌله ارض ناصر حاره مع الرئٌسً الخمسٌن ش 32 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 432369    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير شحاته سولاير ابانوب -  239

 العهد ولى شارع 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 391188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا صلٌب ؼطاس سامى -  241

  صابر دمحم سامى دمحم منطمه الثانى الحى خدمات بمحور 57 لطعه أ مبنى 7/6 محل - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 319546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان بهنساوى حبٌب الشحات -  241

 والتعمٌر االسكان بنن عمارات العاشر الحً مرالز احمد ش 557 عماره باالرضً محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 367711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ترٌد طارق -  242

  الواٌلى المائد شارع 193/  بالعنوان فرع اضافه

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 367711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ترٌدن طارق -  243

  الواٌلى المائد شارع 193/  بالعنوان فرع اضافه

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼنٌم ابراهٌم ابراهٌم دمحم -  244

  شٌراتون مساكن 11 شمه السابعه المنطمه للتعمٌر مصر شارع 21 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432365    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمار سعد هللا عبد محمود احمد -  245

  6 م 87 بلون خلؾ احمد حسنى شارع41 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 319546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان بهنساوى حبٌب الشحات -  246

 االستثماري رابعه عمارات االرضً الدور 3 محل النزهه ش 14 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر الجابر عبد دمحم خالد -  247

 نصر مدٌنة زهراء -مسلحة لوات أسكان ج تجارى عمجم 7 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 391753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌل جمال دمحم -  248

 ىالسنباط الحك عبد شارع 11-8 بالعمار الرابع بالدور 26 رلم شمه - بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 391753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌل جمال دمحم -  249

 الحلبى سلٌمان ش 15 عمار االرضى فوق الثانى الدور 15 رلم/ لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   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 21211622 تارٌخ وفً 416169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمود منصور فوزى عادل -  251

 رئٌسى مركز االلصر ش من البنان رمزى ش 2 الكائن الفرع جعل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 416169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمود منصور فوزى عادل -  251

 فرع امبابه المنٌرة الجامع ش من البؽدادى ٌوسؾ ش 86 الكائن الرئٌسى المركز جعل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌؾ عبد دمحم شالبى هانى -  252

 ثامنة و سالم الجواد عبد ش2 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432371    برلم لٌده سبك  ، فرد رتاج ، تورز لوندى -  253

 ناصر مشروع مساكن 112

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى -  254

 البترول شركات شارع 14 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432368    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسانى سلٌم محمود الدٌن عماد -  255

  الكبٌر الواٌلى النجار مرعى دمحم شارع 4 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد صابر جمعه اسامه -  256

  114 رلم شمه البرٌد عماره المظلوم شارع أ33 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432362    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن نادي هالل حسام -  257

  الزلط سوق جوله صاري حاره 3 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 319546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان بهنساوي حبٌب حاتالش -  258

  االستثماري رابعه عمارات االرضً الدور 3 محل النزهه ش 14/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 319546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان بهنساوي حبٌب الشحات -  259

  والتعمٌر االسكان بنن عمارات العاشر الحً الزمر احمد ش 557 عماره باالرضً محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان عدٌلت تم 21211622 تارٌخ وفً 319546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان بهنساوي حبٌب الشحات -  261

 الممطم - الوسطً الهضبه الرابع الحً التجاري المركز 125 العماره 4 رلم محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 416535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد سلٌمان سعٌد رمضان -  261

 الظاهرى داود واب ش 38 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوار ؼبلاير سند مٌنا -  262

 مكتب - الثامنة المنطمة دوٌدار الدٌن جمال ش 26 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 432367    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خالؾ ماهر سمٌر الدٌن سٌؾ -  263

  العربٌه الوحده ش 53 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432372    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم اسماعٌل متولى -  264

  المامون الخلٌفه شارع 51 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالى عوض دعما سامر -  265

  حمدى رجب شارع 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432377    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهدى دمحم احمد محمود -  266

 البلد وسط شارع من افعىالش سٌد شارع ،:   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

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امٌن دمحم عالء -  267

  مطر منٌه ش 28 ،

 وصؾ,  نوانالع تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432374    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق مٌخائٌل عطا ٌوسؾ -  268

  محل - التحرٌر منشٌه ش 16 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 419131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للته فرج بخٌت اسامه -  269

  المٌثاق من اكتوبر 6 شارع 5 رلم بالعمار محل/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432373    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد علً علً سمٌر رهسا -  271

 شفٌك دمحم ش أ 19 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 374783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده العظٌم عبد السعٌد دمحم احمد -  271

 السوٌس خلٌج شاطئ على السخنة العٌن/ الحجاز واحة االولى المنطمة 9 وحدة بالعنوان الفرع الؽاء ،:   أشٌرالـت وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 374783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده العظٌم عبد السعٌد دمحم احمد -  272

 االول التجمع الحدٌثة الخدمات مركز كامل مصطفى ش 19 عمار 1 حلم بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 374783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العظٌم عبد السٌد دمحم احمد -  273

 السوٌس خلٌج شاطئ على السخنة العٌن/ الحجاز واحة االولى المنطمة 9 وحدة بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 374783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العظٌم عبد السٌد دمحم احمد -  274

 االول التجمع الحدٌثة الخدمات مركز كامل مصطفى ش 19 عمار 1 محل بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432383    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد احالفت عبد باز احمد -  275

  اول نصر مدٌنه الورشه شارع 171 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432382    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل سٌد حمدى احمد -  276

 السادس الحى الظباط صؾ مساكن 311 ش ا14 عمارة ،   :الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432379    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد الوفا ابو عفاؾ -  277

  شمه.  التروللى التعاون بسطه خلٌل ابراهٌم شارع 21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432376    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد محمود دمحم -  278

  محل االول بالدور النزهه الدبٌكى حسن من الحرٌرى محمود شارع 6 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 411748    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد على محمود -  279

  مدٌنتى الشمالى السكنى المطاع خدمه بمركز البنون مجمع 2 دور 213 رلم االدارى المكتب - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان منصاري عمران محمود -  281

  محل - الولاد نبٌل ش من الجولؾ ارض - المهدي دمحم ش 5 رلم عمار ،:   لـتأشٌرا وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 394989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد عٌد دمحم سٌد -  281

  االرضً بالدور - االمٌرٌة المصرى الخلٌج شارع 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432375    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دندراوى احمد دمحم -  282

 الورشه ش الجناٌنى حسن ش 15 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 صؾو,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 432378    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ انطون فاٌز فاتن -  283

 االسماعٌلٌه مٌدان الراشدٌن خلفاء شارع 2 بالعمار 4 محل ،:   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

 تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 394989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمارى والتسوٌك السٌارات لتجارة عٌد سٌد -  284

 مأكوالت/ وبنشاط االرضً بالدور - االمٌرٌة صرىالم الخلٌج شارع 3/ بالعنوان اخر رئٌسً اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 جنٌه االؾ خمسه 5111/ مال وبرأس ومشروبات

 تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 394989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات وتجارة للنمل عبدهللا عٌد دمحم سٌد -  285

 مأكوالت/ وبنشاط االرضً بالدور - االمٌرٌة المصرى الخلٌج شارع 3/ بالعنوان اخر رئٌسً اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 جنٌه االؾ خمسه 5111/ مال وبرأس ومشروبات

 العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432395    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد الرحٌم عبد زؼلول هانى -  286

 2 رلم محل - بدوى الحمٌد عبد امتداد لرٌش صمر عمارات 75 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عز دمحم سعد رضى دمحم -  287

  الرٌاض شارع 5 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 337228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ دمحم العظٌم عبد حازم -  288

    السعودٌة مساكن التموى شارع 58 الى الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 428271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فوزى انٌس عماد ٌوسؾ -  289

 االهلى النادى خلؾ الثانى بالدور 23 شمة رمضان مماتلوا ش 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسٌح عبد شكرى ٌوسؾ ماٌكل -  291

 فرٌد دمحم شارع 79 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432387    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدهراوى السمٌع عبد الشحات سمٌر -  291

 التحرٌر منشٌة من المطٌعى حسٌن احمد ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432393    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى دمحم احمد مصطفى -  292

  االرضى فوق االول بالدور( 114) شمه - الحجاز شارع أ( 34) ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند دمحم فتحى دمحم -  293

 زكى احمد شارع - 55 بالعمار - 2 رلم محل ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432396    برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، طه محمود احمد نبٌل -  294

  الدشطوشً البركه درب 5 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432388    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم عادل احالم -  295

  بالل عزبه العال ابو مرسى شارع 12 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رشوان المنعم عبد وائل -  296

 شٌراتون مساكن - لرٌش صمر عمارة 87 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  انالعنو تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسٌن مصطفى دمحم -  297

  الزٌتون حلمٌه شمس عٌن شارع 7 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432386    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سالم دمحم وائل -  298

  رشاد دمحم ربك ابو بملن( أ،ب) 4 رلم لطعه العاشر الحى - المٌثاق طرٌك شمال - المٌثاق صفوة ابراج 6 ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432392    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجد ابو الستار عبد الباسط عبد دنٌا -  299

  السوٌسرى ش 97 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 



 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

 وصؾ,  العنوان لتعدٌ تم 21211624 تارٌخ وفً 432386    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سالم دمحم وائل -  311

 الماهره - نصر مدٌنه 55 بلون 25 رلم لطعه الثامن الحى عبٌد مكرم امتداد من المتفرع الصوالحى عطٌه شارع 12 ،:   الـتأشٌر

 (  فؤاد حسن هانى)  بملن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 411121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ فهمى حنفى دمحم -  311

 جنٌه ملٌون/ لٌصبح الثالث التجمع صؽٌره صناعه 724 مصنع/بالعنوان الكائن االخر للرئٌسً المال راس زٌاده ،:   الـتأشٌر

 مصري

,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 423962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحسن عبد مرسى دمحم مصطفى -  312

  الخامس بالتجمع الجنوبى مستثمرٌن 37 الشرق ضاحٌه منطمه 133 عمار - بالعنوان فرع فهاضا ،:   الـتأشٌر وصؾ

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432413    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم طه سٌد نادر -  313

  االرضً الدور 5 شمه - العدوٌه رابعه عمارات مول صن امام حولل ابن ش 21 رلم عمار ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432385    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم الحافظ عبد دمحم -  314

  نصر مدٌنه زهراء 2141 بالعمار شمه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ ًوف 432391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنصؾ عبد مصطفى/ د صٌدلٌه -  315

 الدوٌدار ش 21/19 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 432398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد الجلٌل عبد محمود -  316

 هالهجان عزبه المدارس ش من الصاعمه ش بالعمار 2 محل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 432416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خٌرى احمد شاهندا -  317

 8 منطمه الرؤوؾ عبد سمٌر ش 16 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  وانالعن تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 344622    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم الدٌن سراج مها -  318

 سالم صالح العبور عمارات خلؾ ذكى احمد الشهٌد ش7/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 424222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌفه خالؾ كرٌم -  319

  خلؾ احمد حسنى ش 63 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 393573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد هٌمابرا السٌد اسامة -  311

 سالم صالح 6 شمه 15 الدور العبور عمارات 6/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان دٌلتع تم 21211627 تارٌخ وفً 432415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر حسن سالم عبٌر -  311

  العرب عزبه الخطاب بن عمر شارع 4 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 432414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على رزق حسن حسام -  312

  سندر بن من عطٌه عبدالسالم 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 424222    برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌفه خالؾ كرٌم -  313

  خلؾ احمد حسنى ش 63/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 317111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم توفٌك دمحم اسامه -  314

 المدٌمه الخرطه البرانٌه السوٌمه ش 1/ لٌصبح وانالعن تصحٌح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 415236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدواخلى عزت دمحم بدٌع محمود -  315

  لدم حوش الؽورٌه ش حالٌا 13 سابما 11 رلم بالعمار االرضى بالدور محل/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 185177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلولً مؤسسه -  316

 جمٌع وتورٌد واستٌراد تربٌه/  بنشاط مال براس البرلولى المنعم عبد دمحم الدٌن عالء ملن - شهبه ابو كفر -اخر رئٌسى اضافه ،

 السمكى واالستزراع التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحمراء للحوم لمنتجها الماشٌه انواع

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 415319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الدٌن ضٌاء دمحم -  317

  ػاالصب شارع من لناوى ح6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 432394    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم سٌد كرٌم -  318

 شمة من واحدة ؼرفة - الثامنة المنطمة - لطفى عمر ش مكرر 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 281287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح وهبه سلفاتورى مارتٌن -  319

  A129 محل االول الدور ستٌفانون سان مول/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 281287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح وهبه سلفاتورى مارتٌن -  321

 شرلى لسم/  كارفور/  سنتر سٌتى االرضى الطابك ga 74 الوحده/  بالعنوان الكائن الفرع لؽاءا ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 281287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح وهبه سلفاتورى مارتٌن -  321

  6,  11 محل االرضى رشدى الٌان الفرٌد شارع ناصٌة سورٌا ش 18/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 281287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح توري سلفا مارتٌن -  322

  A129 محل االول الدور ستٌفانون سان مول/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 281287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح توري سلفا مارتٌن -  323

 شرلى لسم/  كارفور/  سنتر سٌتى االرضى الطابك ga 74 الوحده/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627 ٌختار وفً 281287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح توري سلفا مارتٌن -  324

  6,  11 محل االرضى رشدى الٌان الفرٌد شارع ناصٌة سورٌا ش 18/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 412547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس حكٌم وجدى دالٌا -  325

 االول التجمع 2 بنفسج 158 رلم بالعمار وحدة/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432418    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسٌح عبد معوض اسحاق سمٌر -  326

 1 محل - المهدى ش 6 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432417    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم عبدالحافظ سلٌمان عاطؾ -  327

 محل حالٌا االمل سابما الهجانه عزبه الورشه ش 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال مصطفً رءوؾ محمود مٌرٌت -  328

  شمه النصر ش 2 ،:   ٌرالـتأش وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود العظٌم عبد احمد -  329

 6 رلم مكتب االرضى الثالثفوق الدور - الثالث الدور - الحلبى سلٌمان شارع 15 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم الوهاب عبد دمحم -  331

 محل - هجانه - المٌثاق ش من ٌمٌن لطعه سادس حالٌا شنب ال ش سابما االخضر الجبل ش 2 الٌت مون رلم عمار ،:   الـتأشٌر

  3 رلم

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 424132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالعزٌز على سامى -  331

 العالمٌه -تجارٌه بسمه هللا رزق مصطفى رمزى - ملن الخصوص البشار حسن ش- بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  جنٌها الؾ عشره 11111 مال براس المنظفات وتورٌد لتجاره



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432419    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌمابراه عبدالمنعم سماح -  332

 الكبٌر الواٌلى مساكن 1 مدخل 7 بلون 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 411629    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد الدٌن ضٌاء دمحم انجى -  333

  التابعً دمحم ش 21/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر ؾوص

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432419    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود عبدالحمٌد اٌهاب -  334

 3 شمه 1 مدخل 41 بلون المدٌمه االمٌرٌه مساكن 41 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌدال ٌوسؾ دمحم احمد -  335

 العمومى المطرٌه من الولٌد بن خالد ش 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 425438    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود حسن هٌثم -  336

 الهجانه عزبه سابما الورشه ش عمار محمود ش/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 432418    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفتوبولو خرٌستو بناٌوتى جورج ماٌكل -  337

 14 رلم شمة - السابع الدور - ٌناالربع ش من الرؤوؾ عبد ش من سلٌم سالمة ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 331115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم السٌد ناصر -  338

 الصحه شارع من النجار شارع 1/ الى الرئٌسى الممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 429735    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم داود مصطفى دمحم -  339

 لٌصبح نصر مدٌنه الممرٌفى دمحم شارع السادسة المنطمة 125 بلون 19 رلم عمار/  بالعنوان الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 االول سلٌم شارع 58/  بالعنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مأمون جودة صابر اٌهاب -  341

 3 رلم شمه االرضى فوق االول الدور التوفٌمٌه سوق ش 6 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432433    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الدٌن علم محمود رضا -  341

 المصرى الخلٌج ش من لناوى دمحم ش 3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 421872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب حلمى دمحم -  342

 نصر مدٌنه زهراء المٌثاق ش 314 عمار 4 وحده ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عواد حسن على خالد -  343

 االرضى فوق االول بالدور - وصالة حجرتٌن مكتب االلسن مدرسة ش 4 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ثابت دمحم هادى -  344

  شرهع شارع 4 ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد بدر المنعم عبد حاتم -  345

 الواٌلً سكه شارع 1 ،:   الـتأشٌر

 , العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 431576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برسوم صبرى ثروت ابانوب -  346

 اكسسوارات تورٌد بنشاط البساتٌن 47 منطمه العزٌز عبد على شارع 4/  بالعنوان اخر رئٌسى اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

  جنٌها الؾ مائه 111111 مال وبراس مول بٌال تجارٌه بسمه تجمٌل ومستلزمات

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 412524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالن عبد فوزى رومانى -  347

 هندٌه امٌن ش 11/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 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 21211629 تارٌخ وفً 432432    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود شكرى محمود -  348

 االرضى بالدور محل البحر باب  ش 92 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432424    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل جمال داحم دمحم -  349

  باالرضى شمة ثامنة م 61 ب 11 ق العاطى عبد حلمى ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432429    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم علً نجاح -  351

 صدلً الرحمن عبد شارع 3 رلم بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد علً شرٌؾ شروق -  351

  هلٌبوبلس مستشفً امام هٌؾ ابو الحمٌد عبد ش 54 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 421872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وابالت عبد حلمى دمحم -  352

 نصر مدٌنه زهراء المٌثاق ش 314 عمار 4 وحده/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان دٌلتع تم 21211629 تارٌخ وفً 432423    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب حامد الدٌن عالء محٌى -  353

  جوده لاسم احمد شارع 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 432435    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسحاق رمزى ماهر مارٌو -  354

  ثامنه م الرؤوؾ عبد سمٌر شارع 29 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 421791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنداوى رجب عالء -  355

  علوى الثانى الدور الثامنة المنطمة الزمر احمد ش 86 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 417714    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بمطر ملن كمال رومانى -  356

  الكهرباء شركه امام - التروللً ش من الدمحمي الهادي ش 4/  لٌصبح المنشأه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 432441    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد حلٌم زاخر عاطؾ -  357

  االرضً الدور - ترٌومؾ مٌدان 11 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 432444    برلم لٌده سبك  ، فرد اجرت ، للدس نخنوخ لمعى باسم -  358

 3 الدور تٌتو جوزٌؾ محور المدائن زهرة ش 18 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 8888888    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ مصطفى على هداٌه احمد -  359

  بالل ع الحدٌد السكه درب 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 432441    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس ابراهٌم نعٌم نادر -  361

 بدروم من حجره - العمار اسفل - سمٌكه فرٌد شارع 111 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 432437    برلم لٌده سبك  ، فرد جرتا ، عبدالسمٌع عبدالؽنى سعد عٌد -  361

  الجرجاوى عبدالماهر شارع 7 م 111 بلون 19 ق ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 432445    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الستار عبد خالد الستار عبد -  362

  الجبرتً ب 14 ،:   لـتأشٌرا وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 417986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌس فوزى شعبان -  363

 أ محل نصر مدٌنه زهراء 3117/ الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 432439    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم احمد طارق -  364

 محل -شكور نجٌب ش 11 رلم عمار ،:   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

,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 368628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم  علً صالح ماركت سوبر -  365

 مال وبراس وفاكهه خضار تجاره بنشاط الفتح جامع بجوار رٌدف دمحم شارع 54/  بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 جنٌها االؾ خمسه 5111

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 368628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الكرٌم عبد على صالح -  366

  الفتح جامع بجوار فرٌد دمحم شارع 54 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 432442    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حشاد دمحم محمود مابراهٌ وائل -  367

 سالمه سٌد من سلٌمان دمحم ش 8 ،:   الـتأشٌر وصؾ

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 426276   رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل متولى دمحم امل -  1

 عمارى تسوٌك - نشاط اضافه

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 411311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن دمحم مروه -  2

 الدولى و البرى و الداخلى النمل تنظٌم جهاز من هالالزم التراخٌص على بعدالحصول داخلى نمل و شحن/  نشاط اضافه

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 426839   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جندى حنا نجار ٌوسؾ -  3

 لبورٌتانا وتصنٌع(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما)  واالستٌراد التصدٌر/  لٌصبح النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 415821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن زهٌر دمحم ماهر -  4

 رٌاضٌة أجهزة تورٌدات/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط ٌلتعد تم21211612 تارٌخ وفً 394141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تادرس نسٌم عرٌان ساندرا -  5

 ( 19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفمرة عدا فٌما)  االستٌراد/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 333371   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرزوق فهمً ٌوسؾ نسٌم -  6

 ( العماله تورٌد ودون والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌه مجاالت داع فٌما)  عمومٌه تورٌدات/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432174   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على حمدى دمحم -  1

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432187   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد سمٌر دمحم الوهاب بدع -  2

 خاص: التأشٌر وصؾ

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432217   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه سٌد دمحم حسن -  3

 خاص



 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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 411511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالى وهبه ٌعود شنوده -  4

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 429641   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوٌس مختار احمد -  5

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432234   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هجمع دروٌش دمحم النبى عبد -  6

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432249   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن رمضان الفضٌل عبد محمودد -  7

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432291   برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، حسن على حمدى دمحم -  8

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432335   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد فهمى مكرم اٌهاب -  9

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432351   مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم سٌد سامح -  11

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432366   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر الجابر عبد دمحم خالد -  11

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432379   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد الوفا ابو عفاؾ -  12

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432387   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدهراوى السمٌع عبد الشحات سمٌر -  13

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432393   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى دمحم احمد مصطفى -  14

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432175   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد دمحم عمرو -  15

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل كرٌم/  صٌدلٌه -  16

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 393714   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم مهدى عادل -  17

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432696   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنفً احمد محمود دمحم مصطفً -  18

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432216   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصبان على دمحم محمود دمحم -  19

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432263   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الداٌم عبد العاطى عبد اٌمان -  21

 خاص: التأشٌر 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العظٌم عبد سعد جمال خالد -  21

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432268   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى عباس نظمى دمحم زكرٌا -  22

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432322   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد ابراهٌم رضا دمحم -  23

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع دٌلتع تم21211621 تارٌخ وفً 432341   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد عبده جالل دافٌد -  24

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432361   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌؾ عبد دمحم شالبى هانى -  25

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل مت21211623 تارٌخ وفً 432383   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد الفتاح عبد باز احمد -  26

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432388   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم عادل احالم -  27

 خاص: التأشٌر

,  الشركة عنو تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432411   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رشوان المنعم عبد وائل -  28

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432432   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود شكرى محمود -  29

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  لشركةا نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432179   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نواره ابراهٌم حفنى عصام بكر -  31

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432216   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان فؤاد فوزى دمحم حسن نٌفٌن -  31

 خاص: التأشٌر وصؾ

: لتأشٌرا وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432226   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سومٌنج نصار -  32

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز على عبدالرحمن -  33

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432285   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه مصطفى سعٌد شرٌؾ -  34

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432319   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االنشاصى سعد السٌد رفعت مصطفى -  35

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432348   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر جرجس عزٌز عادل عزٌز -  36

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 319546   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان بهنساوى حبٌب الشحات -  37

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432376   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد محمود دمحم -  38

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 432394   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم سٌد رٌمك -  39

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 432416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم الوهاب عبد دمحم -  41

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432424   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل جمال داحم دمحم -  41

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211631 تارٌخ وفً 8888888   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ مصطفى على هداٌه احمد -  42

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل مصطفى ٌلاسماع السمٌع عبد -  43

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432184   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد دمحم الرحمن عبد حسٌن -  44

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432191   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو الفتوح ابو جوده سمٌره -  45

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كلش جوستٌنو جبرائٌل مى -  46

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على على الدٌن بهاء دٌنال عالء -  47

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالعزٌز على عبدالرحمن -  48

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 411149   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دمحم داحم -  49

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432269   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مرسى مصطفى محب -  51

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432283   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌدسع ماهر سعٌد تامر -  51

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 432298   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد دمحم احمد -  52

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432342   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هارون رٌاض ولٌم عزه -  53

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432344   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼالى لبٌب رمزى مارٌان -  54

 خاص: التأشٌر
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 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432382   لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل سٌد حمدى احمد -  55

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند دمحم فتحى دمحم -  56

 خاص

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 رٌختا وفً 432396   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه محمود احمد نبٌل -  57

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 432419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهٌم عبدالمنعم سماح -  58

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432186   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللة عوض دٌاب السٌد حامد -  59

 خاص: التأشٌر وصؾ

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432219   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج ابراهٌم امٌل -  61

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 373743   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنٌدى ابو انور ابراهٌم احمد -  61

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن شرؾ العنٌن ابو على دمحم -  62

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد العزٌز عبد دمحم منتصؾ -  63

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ مرزوق اشرؾ اندرو -  64

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة عنو تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432276   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطٌب على احمد احمد احمد -  65

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432278   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر الششتاوى دمحم دمحم زوزو -  66

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  لشركةا نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 432318   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم سٌد احمد -  67

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 412587   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ارت المصٌفى -  68

 خاص

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432361   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼنٌم ابراهٌم ابراهٌم دمحم -  69

 خاص: رالتأشٌ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432365   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمار سعد هللا عبد محمود احمد -  71

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432389   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسٌح عبد شكرى ٌوسؾ ماٌكل -  71

 خاص: رالتأشٌ وصؾ
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 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432429   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم علً نجاح -  72

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432431   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد علً شرٌؾ شروق -  73

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211631 تارٌخ وفً 432441   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد حلٌم زاخر عاطؾ -  74

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211631 تارٌخ وفً 432444   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للدس نخنوخ لمعى باسم -  75

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432188   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سٌد وزٌر مصطفى -  76

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعظٌم الدٌن شمس احمد اشرؾ -  77

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432266   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كتوفٌ محمود دمحم امٌمه -  78

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند دمحم فتحى دمحم -  79

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432295   برلم لٌده سبك  ، فرد جرتا ، المناخلى الحمٌد عبد ربٌع شعبان -  81

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432327   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته اٌوب دمحم مصطفى -  81

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432329   برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ على ثروت وحٌد -  82

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432333   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حمدان علوى صالح -  83

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432381   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان منصاري عمران محمود -  84

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 394989   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد عٌد دمحم سٌد -  85

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 432411   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال مصطفً رءوؾ محمود مٌرٌت -  86

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 432414   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود العظٌم عبد احمد -  87

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432692   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل رجب هادى رجب -  88

 خاص: التأشٌر وصؾ
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 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 384879   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطباخ دمحم طه حسٌن -  89

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432241   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النمراوى حسٌن على حسن هبه -  91

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432271   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود احمد طارق شٌماء -  91

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع ٌلتعد تم21211614 تارٌخ وفً 432281   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حبٌب مجدى فادى -  92

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432314   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض ابراهٌم دمحم نورا -  93

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432324   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوار شحاته فؤاد سامح -  94

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432359   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار دمحم الممصان ابو مصطفً -  95

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432369   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير شحاته سولاير ابانوب -  96

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432395   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد الرحٌم عبد زؼلول هانى -  97

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432397   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عز دمحم سعد رضى دمحم -  98

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432423   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب حامد الدٌن عالء محٌى -  99

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432435   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسحاق رمزى ماهر مارٌو -  111

 خاص: أشٌرالت وصؾ

 الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432177   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االضبح السٌد صادق عبدهللا بسنت -  111

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 417811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼنٌم هللا عبد السٌد عادل احمد -  112

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ابراهٌم دمحم جمال احمد -  113

 خاص: التأشٌر وصؾ

 , الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 392233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعة متولى الفضٌل عبد احمد -  114

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432279   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبٌد احمد مجدي احمد -  115

 خاص: التأشٌر وصؾ
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 , الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432292   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المناخلى عبدالحمٌد حمدى دمحم -  116

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 432315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عزت جمال عزت -  117

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد سٌد ناجى دمحم -  118

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432349   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنى سعٌد احمد احمد عمرو -  119

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432363   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى -  111

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432386   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سالم دمحم وائل -  111

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 432414   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على رزق حسن حسام -  112

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432431   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ثابت دمحم هادى -  113

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211631 تارٌخ وفً 432445   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الستار عبد خالد الستار عبد -  114

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432176   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى موسى رزهٌ روٌدا -  115

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 415116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد العزٌز عبد العربى السٌد انجى -  116

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432213   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼازي الحسٌنً حمدا مروه -  117

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدى دمحم ادهم سامح -  118

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432255   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل احمد فاروق احمد -  119

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 432262   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافعى زٌن العزب سعٌد احمد -  121

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432284   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاب عبدالحمٌد حجاب محمود -  121

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432288   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼطاس هللا شكر مٌالد هانى -  122

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432288   برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، برنت نٌو هانى -  123

 خاص

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432312   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم هانى دمحم سهٌر -  124

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432317   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى المنعم عبد مصطفى -  125

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432336   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بدوى حماد الدٌن علم -  126

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432368   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسانى سلٌم محمود الدٌن عماد -  127

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432374   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق مٌخائٌل عطا ٌوسؾ -  128

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432392   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجد ابو الستار عبد الباسط عبد دنٌا -  129

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 432418   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفتوبولو خرٌستو بناٌوتى جورج ماٌكل -  131

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432427   برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، عواد حسن على خالد -  131

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 432261   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد فاروق شرٌؾ -  132

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432191   برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، طوخً الفتاح عبد مجدي محمود -  133

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 399945   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وشركاه الخضرى العال عبد زهدى دمحم عماد -  134

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432237   برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، جابر صبرى شحاته جابر -  135

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432245   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته صادق صابر رومانى -  136

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 432267   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فتح عبده الرحمن عبد ساره -  137

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432273   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النسر سعٌد صبحى هانى -  138

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432275   برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، خالد على هللا عبد ٌحٌى -  139

 خاص: التأشٌر



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 431418   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكومى مصطفى دمحم اٌمن -  141

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432321   مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالظاهر احمد رضا -  141

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432356   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌالنى ٌونس سعٌد بالل -  142

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432354   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ السٌد دمحم عزت احمد -  143

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432357   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد صابر جمعه اسامه -  144

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432362   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن نادي هالل حسام -  145

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 424222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌفه خالؾ كرٌم -  146

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432433   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الدٌن علم محمود رضا -  147

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 421872   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب حلمى دمحم -  148

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع عدٌلت تم21211631 تارٌخ وفً 432439   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم احمد طارق -  149

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى جادهللا موسى جادهللا -  151

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عابدٌن صالح مصطفى ناصر -  151

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432241   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جورجى لبٌب كمال امٌر -  152

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 7777777   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم عبدالوهاب دمحم -  153

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 432254   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فرج باشا مٌشٌل -  154

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432272   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السلمى دمحم سالم المنعم عبد ابراهٌم -  155

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا فؤاد عبدهللا شٌرٌن -  156

 خاص: التأشٌر 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

 وصؾ,  ركةالش نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432325   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على مدنى امٌن محسن -  157

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432364   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حلمى اشرؾ مصطفى -  158

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432391   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسٌن مصطفى دمحم -  159

 خاص: لتأشٌرا وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 432411   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد ٌوسؾ دمحم احمد -  161

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211631 تارٌخ وفً 432437   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع عبدالؽنى سعد عٌد -  161

 خاص: تأشٌرال وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432189   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر سلٌملن ابراهٌم سالم -  162

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432217   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجالء/  د صٌدلٌه -  163

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 423943   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج سٌد فرج -  164

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 414632   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد معوض دمحم اٌمن -  165

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 432257   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العزٌز عبد محمود دمحم -  166

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 432296   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس خلٌل سعد وائل -  167

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 432318   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطفى ؤادف فاروق شرٌؾ -  168

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432331   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بمطر سلٌمان عزت جورج -  169

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432352   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد عثمان حسن على عادل -  171

 خاص: التأشٌر وصؾ

: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 432371   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تورز لوندى -  171

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432373   برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد علً علً سمٌر ساره -  172

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 432419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود عبدالحمٌد اٌهاب -  173

 خاص: التأشٌر 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 432425   برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، السٌد بدر المنعم عبد حاتم -  174

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211631 تارٌخ وفً 432441   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس ابراهٌم نعٌم نادر -  175

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 432212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للتورٌدات حالوه ابو -  176

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432211   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده ٌوسؾ طارق عبده سمٌح -  177

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسؾ الباز احمد -  178

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 429641   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عوٌس مختار احمد -  179

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432251   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس توفٌك جرجس سعاد -  181

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 432256   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر دمحم دمحم رمضان خالد -  181

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع دٌلتع تم21211614 تارٌخ وفً 432289   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اشرؾ دمحم الدٌن صالح -  182

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 363292   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النوري محمود عاٌده -  183

 خاص: التأشٌر

,  ركةالش نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432321   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متٌاس هللا رزق عزمى كرم -  184

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 432347   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبٌد معاذ اسماعٌل معتز -  185

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  ةالشرك نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432377   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهدى دمحم احمد محمود -  186

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 432381   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امٌن دمحم عالء -  187

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 432386   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سالم دمحم وائل -  188

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 432415   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر حسن سالم عبٌر -  189

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211631 تارٌخ وفً 368628   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الكرٌم عبد على صالح -  191

 خاص: التأشٌر وصؾ



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 432214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد على الحمٌد عبد بدر -  191

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 432231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم حسن على دمحم -  192

 خاص: التأشٌر

 تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 432242   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان عبدالخالك مصطفى صبحى مصطفى -  193

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 432252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عمر رمضان على -  194
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   التصدٌر و لالستٌراد KEMET كٌمٌت: الى 421676 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211622:  تارٌخ فى  ،  -  41

 Arobeechلالثاث اروبٌتش: الى 416535 لمبر الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211622:  تارٌخ فى  ،  -  42

Furniture   

   ؼطاس هللا شكر مٌالد هانى: الى 432288 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211622:  تارٌخ فى  ،  -  43

   برنت نٌو هنى: الى 432288 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211622:  تارٌخ فى  ،  -  44

   الداخلٌه المالبس لبٌع االٌمان: الى 429452 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211622:  تارٌخ فى  ،  -  45

   الباشا: الى 361827 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211623:  تارٌخ فى  ،  -  46

  مصر ام ال فى اكشن كونستر سمارت: الى 421691 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211623:  تارٌخ فى  ،  -  47

smart construction v l m egypt   

 والتورٌدات للتجارة المصرٌه: الى 413111 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211623:  تارٌخ فى  ،  -  48

   العامة والمماوالت العمومٌه



 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

 والتورٌدات للتجارة الوكالة مؤسسة: الى 416918 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211623:  ٌختار فى  ،  -  49

   العمومٌه

   والدٌكور لالثاث للنجاره  الذهبى: الى 431611 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211623:  تارٌخ فى  ،  -  51

   المتحدة: الى 415943 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211623:  تارٌخ فى  ،  -  51

   حسام صٌدلٌه: الى 295831 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211627:  تارٌخ فى  ،  -  52

   والجرانٌت الرخام رٌدلتو التوفٌك: الى 317111 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211627:  تارٌخ فى  ،  -  53

   والتكٌٌؾ للتبرٌد كوول البراء: الى 432196 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211627:  تارٌخ فى  ،  -  54

   االلصى: الى 331115 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211628:  تارٌخ فى  ،  -  55

 والتصدٌر لالستٌراد تن جراؾ: الى 431676 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211629:  تارٌخ فى  ،  -  56

   التجارٌة والتوكٌالت

   والمماوالت العمومٌه للتورٌدات الفرٌد: الى 424165 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211631:  تارٌخ فى  ،  -  57

   1 نمبر NUMBER 1: الى 428664 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211631:  تارٌخ فى  ،  -  58

   العمال لنمل الرحمة مؤسسة: الى 413192 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211631:  تارٌخ فى  ،  -  59

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21211611 تارٌخ وفى ،   236729:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 1

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم  الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211611 تارٌخ وفى ،   236729:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه اسماعٌل دمحم ابراهٌم دمحم   - 2

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم  الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211611 تارٌخ فىو ،   415488:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته الفتاح عبد الحكٌم عبد احمد   - 3

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   399477:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكته و عمٌرة وائل مصطفى   - 4

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة  فسخ تم  السجل

 تم   21211612 تارٌخ وفى ،   421441:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته عماره عبدالعال ٌحٌى هشام   - 5

 التجارى السجل من الشركة لٌد ىٌمح وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

   21211612 تارٌخ وفى ،   315112:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  الشرٌؾ الحسٌنً وهشام الشرٌؾ محمود السٌد   - 6

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

   21211613 تارٌخ وفى ،   419642:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه هرٌدى جمال امىر سٌارات معرض   - 7

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

 تم   21211613 تارٌخ وفى ،   315338:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   شركاه و مصطفً حسن)  ام اتش   - 8

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد العالمٌه الشركه - وشرٌكه برؼود جورج   - 9

 لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211616 تارٌخ وفى ،   331163

 التجارى السجل من الشركة

 شطب/محو تم   21211616 تارٌخ وفى ،   331163:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته نجار ٌوسؾ انطوان   - 11

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211616 تارٌخ وفى ،   327272:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و عاٌش الدٌن عالء   - 11

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه  عبدالعال  عبدالخالك عادل التجارٌه والتوكٌالت  التصدٌر و تٌرادلالس النور   - 12

 لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211616 تارٌخ وفى ،   344961

 التجارى السجل من الشركه

 تم   21211616 تارٌخ وفى ،   344961:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عبدالعال الكعبدالخ عادل   - 13

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211617 تارٌخ وفى ،   219991:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ارمانً عزٌز سمٌر شركه   - 14

 التجارة لترن محو امر  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   21211618 تارٌخ وفى ،   415157:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه على تاٌب على   - 15

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211618 تارٌخ وفى ،   378878:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  حسنٌن حسن احمد   - 16

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ

 تارٌخ وفى ،   396958:  برلم لٌدها بكس  مساهمة شركة ،  المالٌة االوراق عن المالٌة لالستشارات برٌمٌٌر   - 17

 السجل من المٌد وٌمحى  الجٌزة لمحافظة الممر نمل  السجل شطب/محو تم   21211619

 تم   21211619 تارٌخ وفى ،   342593:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ٌعموب عبداللطٌؾ احمد   - 18

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة رٌنش كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211619 تارٌخ وفى ،   414233:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه هارون احمد   - 19

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم

   367125:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته الحلٌم عبد زكً نهاد دمحم دINTECH والهندسه للصناعه انتن هشرك   - 21

 من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211619 تارٌخ وفى ،

 التجارى السجل

  السجل شطب/محو تم   21211619 تارٌخ وفى ،   422863:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  هوشركا جورج  امٌر   - 21

 من الفرع لٌد ٌمحى وبذلن الجدٌده مصر البكرى منشٌه السخاوى ش 7 الكائن التجارى بالمركز 13 رلم الوحده الكائن الفرع الؽاء

 الماهره تجارى سجل

 تارٌخ وفى ،   422863:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  العمومٌه تورٌداتوال والتصدٌر لالستٌراد فٌوتشر   - 22

 البكرى منشٌه السخاوى ش 7 الكائن التجارى بالمركز 13 رلم الوحده الكائن الفرع الؽاء  السجل شطب/محو تم   21211619

 الماهره تجارى سجل من الفرع لٌد ٌمحى وبذلن الجدٌده مصر

 تارٌخ وفى ،   319171:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه صلٌب عز العمومٌه والتللمما جاس شركه   - 23

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211611

 تم   21211611 تارٌخ وفى ،   391121:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاة الشرٌؾ زكى مصطفى   - 24

 الفرع لؽاء محو امر  السجل شطب/محو

 تم   21211611 تارٌخ وفى ،   323533:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه عبدالحمٌد الرحمن عبد   - 25

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211613 تارٌخ وفى ،   431598:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم الفتاح عبد عاطؾ دمحم   - 26

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 ،   411318:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه العظٌم عبد سالم دمحم / والمفروشات للمراتب مٌكس هوم شركه   - 27

 كاؾ الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى

 شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   356144:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه توفٌك انور خالد   - 28

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة شرٌن كل والستلم الشركة فسخ تم  لسجلا

 وفى ،   411413:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  وشرٌكه مصطفى دمحم كامل مصطفى)  الحدٌثة للدٌكورات اومٌجا   - 29

 السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه ركاءالش جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ

 التجارى

 تم   21211614 تارٌخ وفى ،   288267:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه االطروش السٌد امام دمحم   - 31

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى بذلن و حمولة كافه شرٌن كل استلم و الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو



 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

 ،   288267:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه السٌد امام دمحم كرٌم) والمماوالت للتجاره السالم مصر شركه   - 31

 السجل من المٌد ٌمحى بذلن و حمولة كافه شرٌن كل استلم و الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211614 تارٌخ وفى

 التجارى

   288267:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه االطروش السٌد امام دمحم) والمماوالت رهللتجا السالم مصر شركه   - 32

 السجل من المٌد ٌمحى بذلن و حمولة كافه شرٌن كل استلم و الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211614 تارٌخ وفى ،

 التجارى

 تارٌخ وفى ،   288267:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ىعبدالعاط احمد والمماوالت للتجاره السالم مصر   - 33

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى بذلن و حمولة كافه شرٌن كل استلم و الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211614

 تارٌخ وفى ،   357266:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  التوزٌع و للتجارة المتحدة -شركاه و بشري مجدي   - 34

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211614

 تم   21211614 تارٌخ وفى ،   376167:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عبدالسالم حسن دمحم احمد   - 35

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع ستلموا الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211614 تارٌخ وفى ،   376167:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكٌه موسى ابراهٌم هللا حسب   - 36

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211615 تارٌخ وفى ،   387773:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و مٌخائٌل شحاته كمال ٌاسر شركه   - 37

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211615 تارٌخ وفى ،   387773:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شحاته كمال ٌاسر فٌلٌب امٌر   - 38

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211615 رٌختا وفى ،   387773:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شركاه و مٌخائٌل شحاته كمال ٌاسر شركه   - 39

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211615 تارٌخ وفى ،   387773:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شحاته كمال ٌاسر فٌلٌب امٌر   - 41

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 وفى ،   113945:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه مترى رفٌك الصحابها رفٌك فوتوماتون و جرنٌتش شركه   - 41

 المٌد ٌمحى حمولة شرٌكة كل الشركةواستلم فسخ حل محو امر  السجل شطب/محو تم   21211616 تارٌخ

 تم   21211616 تارٌخ وفى ،   113945:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وفوتومان جرٌنتش وشرٌكته متري عادل   - 42

 المٌد ٌمحى حمولة شرٌكة كل الشركةواستلم فسخ حل محو امر  السجل شطب/محو

 وفى ،   113945:  برلم دهالٌ سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه مترى رفٌك الصحابها رفٌك فوتوماتون و جرنٌتش شركه   - 43

 السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211616 تارٌخ

 التجارى

 تم   21211616 تارٌخ وفى ،   113945:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وفوتومان جرٌنتش وشرٌكته متري عادل   - 44

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/حوم

 شطب/محو تم   21211616 تارٌخ وفى ،   411811:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  المرسى وؼاده دراز عاطؾ   - 45

 لسجلا من ٌمحى حمولة كافة الشركةواستلم فسخ محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211617 تارٌخ وفى ،   396176:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه اٌوب مجدى   - 46

 2121 لسنة 1271رلم عمد المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة الشركةواستلم فسخ محو امر



 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

  السجل شطب/محو تم   21211617 تارٌخ ىوف ،   366141:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه مصطفً سٌد   - 47

 2121 لسنمة 376 رلم عمد  المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة واستلم الشركة فسخ محو امر

 تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248652:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  للتجاره وشركاهما والحموي هالل   - 48

 2121لسنة 579 رلم عمد المٌد ٌمحى حمولة كافة استلم شرٌن كل الشركة فسخ محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248652:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه هالل سالم امٌن سالم   - 49

 2121لسنة 579 رلم عمد المٌد ٌمحى حمولة كافة استلم شرٌن كل الشركة فسخ محو امر  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   321841:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  سنتر حنفً ركهش   - 51

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن ودى وبشكل نهائٌا فسخا الشركة فسخ

 تم   21211621 تارٌخ وفى ،   394674:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  واالستٌراد للتصدٌر البنانى شركه   - 51

 الماهره التجاري السجل من الشركه لٌد ٌمحً وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عفٌفً هشام   - 52

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة حل محو امر

 تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه عفٌفً هشام/  المهندس   - 53

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة حل محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عفٌفى دمحم منتصر   - 54

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة حل محو امر  السجل

 تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  والتصدٌر لالستٌراد عفٌفى شركة   - 55

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة حل محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه عفٌفً هشام   - 56

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل لمواست الشركة حل محو امر

 تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عفٌفً هشام/  المهندس   - 57

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة حل محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه عفٌفى دمحم منتصر   - 58

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة حل محو امر  السجل

 تم   21211621 تارٌخ وفى ،   248625:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  والتصدٌر لالستٌراد عفٌفى شركة   - 59

 2121 لسنة 1295رلم عمد المٌد ٌمحى وبزلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة حل محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   337859:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه عبدالؽنً بكر   - 61

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل مواستل الشركة فسخ تم

 تم   21211622 تارٌخ وفى ،   134576:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الكهربائٌه للمشروعات العامه الشركه   - 61

 لالندماج للشركة الرئٌسى المركز لمحو الفراع لٌد محو  السجل شطب/محو

 تم   21211622 تارٌخ وفى ،   389216:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و رمضان دمحم على خالد   - 62

 مصر الرابع الحى زكى امٌن ش21 رلم بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمة الكائن الفرع الؽاء  السجل شطب/محو

 الجدٌدة

 الؽاء  السجل شطب/محو تم   21211622 تارٌخ وفى ،   389216:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  برٌس لٌمتد ان   - 63

 الجدٌدة مصر الرابع الحى زكى امٌن ش21 رلم بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمة الكائن الفرع



 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

   21211622 تارٌخ وفى ،   343711:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه السعد عادل لالنشاءات جروب اٌجٌبت   - 64

 1438عمد برلم المٌد ٌمحى وبذلن حمولة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ محو امر  السجل شطب/محو تم

   21211622 تارٌخ وفى ،   134576:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  والمري المدن الناره العامه المصرٌه الشركه   - 65

 لالندماج الشركة  محو امر  السجل شطب/محو تم

   21211622 تارٌخ وفى ،   134576:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  اٌلٌجٌكت الكهربائٌة للمشروعات العامة الشركة   - 66

 لالندماج الشركة  محو امر  السجل شطب/محو تم

 تارٌخ ىوف ،   134576:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،(  اٌلٌجكت) الكهربائٌه للمشروعات العامه الشركه   - 67

 لالندماج الشركة  محو امر  السجل شطب/محو تم   21211622

 شطب/محو تم   21211622 تارٌخ وفى ،   281496:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته جرجس فكرى لطفى   - 68

 الفرع الؽاء تم  السجل

   21211622 تارٌخ وفى ،   281496:  برلم دهالٌ سبك  بسٌطة توصٌة ،  والمعارض الشحن لخدمات الدولٌه سامحكو   - 69

 الفرع الؽاء تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   21211623 تارٌخ وفى ،   415752:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه ابوعلى سعد بدران   - 71

 2121لسنة 1311 عمد رلم المٌد ٌمحى وبذلن حمولة شرٌن كل  واستلم  الشركة فسخ محو امر  السجل

 تم   21211623 تارٌخ وفى ،   398956:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه مكاوى  عبدالحمٌد شعبان صبحى   - 71

 1137 عمد رلم المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة واستلم الشركة فسخ محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211623 تارٌخ وفى ،   425344:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاة زخارى مٌالد   - 72

 2121 لسنة 512برلم عمد المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة واستلم الشركة فسخ محو امر

 شطب/محو تم   21211623 تارٌخ وفى ،   391476:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته سوٌلم ابراهٌم دمحم   - 73

 وبذلن حمولة كافة شرٌن كل واستالم الشركة فسخ تم 2121 لسنة 1286 برلم عنة مشهر مسجل ملخصة فسخ عمد بموجب  السجل

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى

 تم   21211624 تارٌخ وفى ،   396826:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه محفوظ محمود على ولٌد   - 74

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم ركةالش فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   245216:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ؼبور فهٌم ابراهٌم   - 75

 التجارى السجل نم المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم فسخ عمد بموجب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   241723:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته مرلص نشات   - 76

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   241723:  برلم الٌده سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه اسعد حلٌم نشات   - 77

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تم   21211624 تارٌخ وفى ،   395393:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكة اسماعٌل كمال دمحم اسامه   - 78

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   373341:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاه و رجب دمحم وائل   - 79

 التجارى جلالس من المٌد ٌمحى وبذلن حمولة كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   412672:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه سعودى امٌر   - 81

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم



 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

  السجل شطب/محو تم   21211624 تارٌخ وفى ،   412672:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاة السالم عبد بدر   - 81

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حمولهم كافه الشركاء جمٌع واستلم الشركه فسخ تم

 شطب/محو تم   21211627 تارٌخ وفى ،   236349:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه الؽزاوي علً زكً   - 82

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ مت  السجل

 وفى ،   324562:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  متضامنون شركاء عبدالمادر عمرو/  الشازلً ولٌد/  محمود عمرو   - 83

 السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن ولهحم كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211627 تارٌخ

 التجارى

 شطب/محو تم   21211627 تارٌخ وفى ،   324562:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  محمود عمرو/  الشازلً ولٌد   - 84

 التجارى السجل من الشركه لٌد ٌمحى وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركه فسخ تم  السجل

 تارٌخ وفى ،   286282:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكهم عبدالحمٌد دمحم والمهندس ٌهعط زٌان عطٌه   - 85

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211627

 تم   21211627 تارٌخ وفى ،   356495:  لمبر لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاة سٌد اسماعٌل زكرٌا شركة   - 86

 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلن حموله كافة شرٌن كل استلم و الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211628 تارٌخ وفى ،   335289:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته حنفً دمحم مصطفً   - 87
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 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 426116، برلم دهالٌ سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه مٌخائٌل السٌد عبد سعد ماٌكل -  1

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 426116، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه السٌد عبد سعد ماٌكل -  2

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس دٌلتع:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 331723، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود حسن خالد -  3

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 368172، برلم لٌدها سبك ،  امنتض شركة شرٌكته و حلمً اشرؾ -  4

  جنٌه  15111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 368172، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و حلمى أشرؾ -  5

  جنٌه  15111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل  : التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 368172، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكته و حلمً اشرؾ -  6

  جنٌه  15111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 368172، برلم لٌدها سبك ،  سٌطةب توصٌة شركاه و حلمى أشرؾ -  7

  جنٌه  15111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 261195، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة التوكل مخبز - وشركاها احمد دمحم دولت -  8

  جنٌه  45110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 تم 21211611،   تارٌخ وفً 261195، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  التوكل مخبز) وشركاه محمود ؼرٌب صبري -  9

  ٌهجن  45110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211611،   تارٌخ وفً 261195، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  التوكل مخبز) وشركاه احمد مصطفً مبارن -  11

  جنٌه  45110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 385432، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة جروب الدمٌرى شركة -  11

  جنٌه  151110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 225478، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و ابراهٌم سٌد -  12

  جنٌه  31111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 314151، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات والتورٌدات للتجاره كٌره شركه -  13

  جنٌه  227111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 تم 21211613،   تارٌخ وفً 314151، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات(  م1م1ذ1ش)  والتورٌدات للتجارة كٌرة -  14

  جنٌه  227111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل



 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

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 314151، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة والتورٌدات للتجاره كٌره شركه -  15

  جنٌه  227111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 314151، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  م1م1ذ1ش)  والتورٌدات للتجارة كٌرة -  16

  جنٌه  227111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن طارق -  17

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

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وبوٌات حداٌد لتجاره حسن شركه -  18

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عباس حسن -  19

  جنٌه  511110111، مالها أسر لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاة عباس حسن شركة -  21

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه حسن طارق -  21

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وبوٌات حداٌد لتجاره حسن شركه -  22

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عباس حسن -  23

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 285142، مبرل لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاة عباس حسن شركة -  24

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 412385، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها المهدى دمحم نرمٌن -  25

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 427674، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه الحمٌد عبد مصطفى المادر عبد -  26

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

 رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 397613، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و مختار ؼالب صبرى أحمد -  27

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 225211، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركائهم زٌد ابو واسامه حسن خالد -  28

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 225211، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وزٌد ابو واسامه حسن خالد -  29

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 225211، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركائه  حسن خالد -  31

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 225211، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائهم زٌد ابو واسامه حسن خالد -  31

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس



 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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 225211، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وزٌد ابو واسامه حسن خالد -  32

  جنٌه  41111110111، مالها رأس بحلٌص المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 225211، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه  حسن خالد -  33

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 429711، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه دمحم الدٌن سراج احمد -  34

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

 المال رأس تعدٌل تم 21211618،   تارٌخ وفً 429711، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه دمحم الدٌن سراج احمد -  35

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 413536، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و نبٌل ابرام -  36

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 413536، برلم لٌدها سبك ،  تضامن ةشرك وشرٌكته بخٌت نبٌل ابرام -  37

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 352219، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه سعد الدٌن صفاء -  38

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   تأشٌرال وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 352219، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكه و معوض سعد الدٌن صفاء -  39

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 352219، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة معوض سعد زكرٌا -  41

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

,  المال أسر تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 352219، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سعد الدٌن صفاء -  41

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

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 352219، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و معوض سعد الدٌن صفاء -  42

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 352219، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة معوض سعد زكرٌا -  43

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 195177، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه خلٌل دمحم -  44

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 195177، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه خلٌل دمحم -  45

  نٌهج  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

( وشركاه سٌد لاسم عبدهللا أسامه)  العامة الخدمات و التورٌدات و التجارة و النظافة أعمال و للحراسة المتحدة الشركة -  46

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 396313، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 396313، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و لاسم هللا عبد دمحم -  47

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   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

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 396313، لمبر لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الٌزٌد ابو السٌد اسامه -  48

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

 شركة( وشركاه سٌد لاسم عبدهللا أسامه)  العامة الخدمات و التورٌدات و التجارة و النظافة أعمال و للحراسة المتحدة الشركة -  49

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 396313، برلم ٌدهال سبك ،  تضامن

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 396313، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكه و لاسم هللا عبد دمحم -  51

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس عدٌلت:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 396313، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه الٌزٌد ابو السٌد اسامه -  51

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

 تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 426783، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته تولىم مصطفى عاطؾ محمود -  52

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

 وصؾ,  الالم رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 364176، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها نسرٌن -  53

  جنٌه  2511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 431915، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه دمحم احمد علً عمر -  54

  جنٌه  1151110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه الدٌن صالح دمحم اٌهاب)  الجاهزه المالبس وتجارة لصناعه ام اند اٌه كةشر -  55

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 398461،

  جنٌه  31111110111،

   تارٌخ وفً 398461، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة الدٌن صالح دمحم اٌهاب الجاهزه المالبس وتجارة لصناعه ام اند اٌه -  56

  جنٌه  31111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،

 رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 398461، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و الدٌن صالح دمحم اٌهاب -  57

  جنٌه  31111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 428717، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مصطفى دمحم -  58

  جنٌه  21111110111، مالها أسر لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 343951، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكه و فهمى دمحم دمحم احمد -  59

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 343951، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه فهمى دمحم دمحم احمد -  61

  جنٌه  41111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211615،   تارٌخ وفً 393463، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محروس المنعم عبد -  61

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

 تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 396858، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكه و زٌادة شحاته ثروت صموئٌل -  62

  جنٌه  2511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 112212، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه مانًشل بكر دمحم -  63

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   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

,  المال أسر تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 112212، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه شلمانً بكر دمحم -  64

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 112212، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاة بكر دمحم مجدى -  65

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

 رأس تعدٌل تم 21211616،   تارٌخ وفً 276591، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاة فهمى دمحم سمٌر دمحم مهندس -  66

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211616،   ٌختار وفً 276591، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها عثمان سلٌم مٌرفت -  67

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 432161، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع -  68

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 432161، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع -  69

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 432161، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة للتجاره رؤٌه -  71

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 336747، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه طه زكً دمحم -  71

  جنٌه  51111110111، مالها رأس ٌصبحل المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 336747، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة زكً دمحم وتامر طه زكً دمحم -  72

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 336747، برلم لٌدها بكس ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه طه زكً دمحم -  73

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 336747، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة زكً دمحم وتامر طه زكً دمحم -  74

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   رالتأشٌ وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 431341، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه حسن عبدالحمٌد -  75

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

 رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 165183، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة دٌاب لتودو عثمان احمد فاطمه -  76

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 صؾو,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 165183، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه حامد مجدى -  77

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 165183، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة دٌاب ودولت عثمان احمد فاطمه -  78

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211617،   تارٌخ وفً 165183، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دحام مجدى -  79

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 أسر تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 327561، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه وٌصا منٌر جون شركه -  81

  جنٌه  7211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال



 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,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 327561، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه وٌصا منٌر -  81

  جنٌه  7211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 327561، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاهم حلمً وامٌل وٌصا منٌر هشرك -  82

  جنٌه  7211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرسى عبدهللا مجدى -  83

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاؤه بدوى مصطفى عصام -  84

  جنٌه  111111110111، اماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود مصطفى احمد -  85

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه لراعه محمود دمحم مصطفى شركه -  86

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه محمود دمحم مصطفى شركه -  87

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   أشٌرالت وصؾ,  المال

   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  للمماوالت الفارولٌه) وشرٌكه محمود دمحم مصطفى -  88

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

 المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه مرسى عبدهللا مجدى -  89

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ ًوف 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاؤه بدوى مصطفى عصام -  91

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود مصطفى احمد -  91

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه لراعه محمود دمحم مصطفى شركه -  92

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه محمود دمحم مصطفى شركه -  93

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  للمماوالت الفارولٌه) وشرٌكه محمود دمحم مصطفى -  94

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

 تم 21211621،   تارٌخ وفً 392826، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الكرٌم عبد المحسن عبد الكرٌم عبد -  95

  جنٌه  21111110111، مالها رأس صبحلٌ المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 393519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاة و صدٌك دمحم سامح و صدٌك دمحم الدٌن عالء -  96

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 393519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه رجب دمحم -  97

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   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

 رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 393519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاة عسكر توفٌك رجب دمحم -  98

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  لمالا

,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 393519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة صدٌك دمحم سامح -  99

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 393519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه صدٌك دمحم سامح -  111

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 393519، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه رجب دمحم -  111

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 322857، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الشناوي حسٌن -  112

  نٌهج  21151110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 392417، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه معزوز محمود -  113

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211623،   ارٌخت وفً 348195، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه اسماعٌل علً دمحم/ د -  114

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 21211623،   تارٌخ وفً 355225، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه الفنجري مجدي)  دٌاجنوستٌكس توب -  115

  جنٌه  31111110111، مالها رأس لٌصبح المال سرأ تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم

 تم 21211623،   تارٌخ وفً 355225، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الفنجرى مجدى دٌاجنوستٌكس توب -  116

  جنٌه  31111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211623،   تارٌخ وفً 237917، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاة الرحمن عبد احمد حسٌن دمحم -  117

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 تم 21211623،   رٌختا وفً 237917، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة ابراهٌم سٌد دمحم وشرٌكه ابراهٌم سعٌد صبري -  118

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211623،   تارٌخ وفً 237917، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاة الرحمن عبد احمد حسٌن دمحم -  119

  جنٌه  211110111، مالها رأس صبحلٌ المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 تم 21211623،   تارٌخ وفً 237917، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة ابراهٌم سٌد دمحم وشرٌكه ابراهٌم سعٌد صبري -  111

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 396327، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و احمد كمال دمحم -  111

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

 تم 21211624،   تارٌخ وفً 396327، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة احمد كمال دمحم شرٌكة و دمحم عصام تامر -  112

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس عدٌلت

,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 396327، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكه و احمد كمال دمحم -  113

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

 تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 396327، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة احمد كمال دمحم شرٌكة و دمحم عصام تامر -  114

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



 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

   تارٌخ وفً 423736، برلم لٌدها سبك ،  تضامن ةشرك الحافظ عبد العظٌم عبد عادل وشرٌكه العظٌم عبد عاطؾ شركه -  115

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،

   تارٌخ وفً 423736، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة عبدالحافظ عبدالعظٌم عاطؾ وشرٌكه عبدالحافظ عبدالعظٌم عادل -  116

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،

   تارٌخ وفً 423736، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة الحافظ عبد العظٌم عبد عادل وشرٌكه العظٌم عبد عاطؾ شركه -  117

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،

   تارٌخ وفً 423736، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة عبدالحافظ عبدالعظٌم عاطؾ وشرٌكه عبدالحافظ عبدالعظٌم عادل -  118

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،

 تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 395821، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه كمال مصطفى الرؤوؾ عبد -  119

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 414182، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه محمود -  121

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 414182، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاة محمود -  121

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 414182، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه محمود -  122

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211624،   تارٌخ وفً 414182، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاة محمود -  123

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 398451، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها محمود اسماء -  124

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

 المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 186496، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عفٌفى ابراهٌم على -  125

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 وفً 186496، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاها ؼنٌم مصطفً دمحم فاطمه ؼنٌم عفٌفً السٌد المرحوم ورثه -  126

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 186496، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و ؼنٌم عفٌفى سٌد ابراهٌم -  127

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 186496، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عفٌفى ابراهٌم على -  128

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 وفً 186496، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها ؼنٌم مصطفً دمحم فاطمه ؼنٌم عفٌفً السٌد المرحوم ورثه -  129

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 186496، برلم لٌدها بكس ،  بسٌطة توصٌة شركاه و ؼنٌم عفٌفى سٌد ابراهٌم -  131

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 428919، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه الدسولى محمود كمال فادى -  131

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   شٌرالتأ وصؾ,  المال رأس



 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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 262138، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه المصاص منتصر -  132

  جنٌه  141111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 262138، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاهو المصاص منتصر -  133

  جنٌه  141111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  لمالا رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 337848، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبدهللا رائؾ -  134

  جنٌه  971111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه مرسى عبدهللا مجدى -  135

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاؤه بدوى مصطفى عصام -  136

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه محمود مصطفى احمد -  137

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه لراعه محمود دمحم مصطفى شركه -  138

  جنٌه  97511110111، مالها رأس ٌصبحل المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه محمود دمحم مصطفى شركه -  139

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  للمماوالت ولٌهالفار) وشرٌكه محمود دمحم مصطفى -  141

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211628،

,  المال رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 411734، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حسنى دمحم خالد -  141

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

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرسى عبدهللا مجدى -  142

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاؤه بدوى مصطفى عصام -  143

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ فًو 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه محمود مصطفى احمد -  144

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه لراعه محمود دمحم مصطفى شركه -  145

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه محمود دمحم مصطفى شركه -  146

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

   تارٌخ وفً 299993، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  للمماوالت الفارولٌه )وشرٌكه محمود دمحم مصطفى -  147

  جنٌه  97511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211628،

 تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 415118، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و عفٌفى صادق الدٌن شمس -  148

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم 21211628،   تارٌخ وفً 415118، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عفٌفى صادق الدٌن شمس -  149

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه مرعى فرٌد -  151

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  151

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

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  152

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

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  153

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  ةبسٌط توصٌة وشركاه مرعى فرٌد -  154

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  155

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

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  156

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

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  157

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

,  المال رأس عدٌلت تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه مرعى فرٌد -  158

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  159

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

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  161

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

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 385356، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  161

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 416113، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه سعٌد عصام -  162

  جنٌه  511110111، مالها أسر لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 422531، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه العزٌز عبد عاطؾ دمحم -  163

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211631،   تارٌخ وفً 418569، برلم لٌدها كسب ،  تضامن شركة شرٌكته و سمٌر دمحم خالد -  164

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211631،   تارٌخ وفً 418569، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه سمٌر دمحم خالد -  165

  جنٌه  2111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس دٌلتع:   التأشٌر وصؾ



 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

   تارٌخ وفً 351447، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة( وشرٌكه سعد سمٌر) االلطان وتسوٌك للتجارة المرى ام -  166

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211631،

   تارٌخ وفً 351447، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دمحم سعد االلطان وتسوٌك للتجارة المرى ام -  167

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211631،

   تارٌخ وفً 351447، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة هوشركا سعد دمحم االلطان وتسوٌك للتجاره المرى ام -  168

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211631،

 رأس تعدٌل تم 21211631،   تارٌخ وفً 389121، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سلٌمان دمحم ولٌد شركة -  169

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211631،   تارٌخ وفً 397451، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و سٌد صابر باسم -  171

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211631،   تارٌخ وفً 387543، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه حامد الحمد ابو احمد -  171

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس ننب دمج -  1

 شالتٌن شباب مركز بجوار االساس حجر/  بالعنوان شالتٌن فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى لىااله البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  2

 مركز بجوار االساس حجر/  بالعنوان شالتٌن فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 شالتٌن شباب

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  3

 شالتٌن شباب مركز بجوار االساس حجر/  بالعنوان شالتٌن فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 179456    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه وهبه -  4

 السلطان ارض - الماكى عدنان ش 132/  وانبالعن الكائن الفرع الؽاء ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 179456    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دٌمترى وهبه رفٌك -  5

 السلطان ارض - الماكى عدنان ش 132/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 179456    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، تهوشرٌك دٌمترى وهبه رفٌك -  6

 السلطان ارض - الماكى عدنان ش 132/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 385432    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، جروب الدمٌرى شركة -  7

  الخامس بالتجمع االكادٌمٌه جنوب العروبه محور 42 فٌال/ الى الشركه عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 331723    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود حسن خالد -  8

 رمضان من العاشر(  4 أ)  الصناعٌه المنطمة 12 رلم المطعه- انبالعنو الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 21211612 تارٌخ وفً 399945    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الخضرى عبدالعال زهدى دمحم عماد -  9

 11 منطمه 18بلون 1 عمارة 12 رلم محل/  فى الكائن بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، 1 وشرٌكه زاهر حمدي شركة -  11

 الرابع الدور 31 رلم شمة - السالم كلٌة مدرسة امام رفمى حسن اللواء ش 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة صٌةتو ، وشركاه زاهر حمدي -  11

 الرابع الدور 31 رلم شمة - السالم كلٌة مدرسة امام رفمى حسن اللواء ش 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه علٌوة دمحم طارق شركة -  12

 الرابع الدور 31 رلم شمة - السالم كلٌة مدرسة امام رفمى حسن اللواء ش 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان ٌلتعد تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الشٌخ دمحم بكر ابو دمحم -  13

 الرابع الدور 31 رلم شمة - السالم كلٌة مدرسة امام رفمى حسن اللواء ش 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه زاهر طارق -  14

 الرابع الدور 31 رلم شمة - السالم كلٌة مدرسة امام رفمى حسن اللواء ش 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، 1 وشرٌكه زاهر حمدي شركة -  15

 التطبٌك برج الثانى بالدور 21 رلم شمه صفوت صطفىم على الرحمن عبد ش 16/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه زاهر حمدي -  16

 التطبٌك برج الثانى بالدور 21 رلم شمه صفوت مصطفى على الرحمن عبد ش 16/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه علٌوة دمحم طارق شركة -  17

 برج الثانى بالدور 21 رلم شمه صفوت مصطفى على الرحمن عبد ش 16/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 التطبٌك

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الشٌخ دمحم بكر ابو دمحم -  18

 التطبٌك برج الثانى بالدور 21 رلم شمه صفوت مصطفى على الرحمن عبد ش 16/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها كسب  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه زاهر طارق -  19

 التطبٌك برج الثانى بالدور 21 رلم شمه صفوت مصطفى على الرحمن عبد ش 16/ بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 392848    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مجاهد السٌد النبى عبد -  21

  عباس ٌوسؾ شارع 61/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 314151    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، والتورٌدات للتجاره كٌره شركه -  21

 شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع مكان وٌكون,لجالءا شارع 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 تم 21211616 تارٌخ وفً 314151    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  م1م1ذ1ش)  والتورٌدات للتجارة كٌرة -  22

 منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع مكان وٌكون,الجالء شارع 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة

 العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 314151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، والتورٌدات هللتجار كٌره شركه -  23

 جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع مكان وٌكون,الجالء شارع 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس ربمرا ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء



 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

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 314151    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  م1م1ذ1ش)  والتورٌدات للتجارة كٌرة -  24

 شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع مكان وٌكون,الجالء شارع 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود -  25

 نصر 1م - السابع الحى - المبارى لممدسا شارع 25 بالعمار 13 شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه اسعد محمود حسٌن محمود -  26

 نصر 1م - السابع الحى - المبارى الممدس شارع 25 بالعمار 13 شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود -  27

 نصر 1م - السابع الحى - المبارى الممدس شارع 25 بالعمار 13 شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌدرش محمود - مصر والخدمات للتسوٌك المكتبٌة المعلومات نظم -  28

 - المبارى الممدس شارع 25 بالعمار 13 شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً

 نصر 1م - السابع الحى

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ ًوف 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود -  29

 محمود حسٌن محمود - السٌد وتعٌٌن روكسى المامون الخلٌفه شارع 19 بالعمار 815 شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

  للفرع مدٌرا

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه اسعد محمود حسٌن محمود -  31

 محمود - السٌد وتعٌٌن روكسى المامون الخلٌفه شارع 19 بالعمار 815 شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  للفرع مدٌرا محمود حسٌن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود -  31

 محمود حسٌن محمود - السٌد وتعٌٌن روكسى المامون الخلٌفه شارع 19 بالعمار 815 شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

  للفرع مدٌرا

 289152    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود - مصر والخدمات للتسوٌك المكتبٌة المعلومات نظم -  32

 المامون الخلٌفه شارع 19 بالعمار 815 شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً

  للفرع مدٌرا محمود حسٌن محمود - السٌد وتعٌٌن روكسى

 العنوان تعدٌل مت 21211616 تارٌخ وفً 429149    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه السٌد ابراهٌم دمحم اسالم -  33

(  5)  فى الكائن و الرابع الدور(  5)  رلم عماره( 1)  النموذج(  411)  رلم شمة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 النصر شارع تماطع النصر طرٌك تمسٌم

 وصؾ,  العنوان دٌلتع تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ٌسرى حسام -  34

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه الطاؾ دمحم ٌسرى شركه -  35

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى -  36

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى)  المتكامله النظمة الدولٌه الشركة -  37

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه حجاب كرٌم -  38

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر ٌلتعد ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ٌسرى حسام -  39

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الطاؾ دمحم ٌسرى شركه -  41

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى -  41

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   أشٌرالـت وصؾ

 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى)  المتكامله النظمة الدولٌه الشركة -  42

 4 شمه مهندسٌنال عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حجاب كرٌم -  43

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 ختارٌ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ٌسرى حسام -  44

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الطاؾ دمحم ٌسرى شركه -  45

 4 شمه المهندسٌن راتعما 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى -  46

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  كتهوشرٌ الطاؾ دمحم ٌسرى)  المتكامله النظمة الدولٌه الشركة -  47

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 صؾو,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 338341    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حجاب كرٌم -  48

 4 شمه المهندسٌن عمارات 11/ الى الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  49

 االول سلٌم شارع أ49و49/  ائنالك بالعنوان(  باللة العزٌز فرع)  مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  51

 شارع أ49و49/  الكائن بالعنوان(  باللة العزٌز فرع)  مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617

 االول سلٌم

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  51

 االول سلٌم شارع أ49و49/  الكائن بالعنوان(  باللة العزٌز فرع)  مسمى تحت فرع افتتاح ،

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ىالمصر االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  52

  االول سلٌم شارع أ49-49 - بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  53

  االول سلٌم شارع أ49-49 - بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  54

  االول سلٌم شارع أ49-49 - بالعنوان فرع افتتاح ،



 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

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  55

  ناصر معهد شارع/  بالعنوان الساحل فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  56

  ناصر معهد شارع/  بالعنوان الساحل فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  57

  ناصر معهد شارع/  بالعنوان الساحل فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 398114    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عطوان طلعت ٌوسؾ -  58

 وبولٌسهلٌ مٌدان - المنتزه شارع 15/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 398114    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عطوان طلعت مٌنا -  59

 هلٌوبولٌس مٌدان - المنتزه شارع 15/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 398114    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عطوان طلعت ٌوسؾ -  61

 الوزراء مربع 1183 مربع 6 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 398114    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عطوان طلعت مٌنا -  61

 الوزراء مربع 1183 مربع 6 رلم العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 399541    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه سامى وائل -  62

  النجا ابو دمحم شارع 81 رلم بالعمار الرابع بالدور 4 رلم بالشمة الكائن التجارى المكتب/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 399541    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة عازر كامل سامح -  63

  النجا ابو دمحم شارع 81 رلم بالعمار الرابع بالدور 4 رلم بالشمة الكائن التجارى المكتب/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 399541    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه سامى وائل -  64

  النجا ابو دمحم شارع 81 رلم بالعمار الرابع بالدور 4 رلم بالشمة الكائن التجارى المكتب/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 399541    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة عازر كامل سامح -  65

  النجا ابو دمحم شارع 81 رلم بالعمار الرابع بالدور 4 رلم بالشمة الكائن التجارى المكتب/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 393194    برلم دهالٌ سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها دمحم رانٌا شركه -  66

 الحجاز ش 111 بالعنوان  الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 278276    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته اسكندر امٌل -  67

 الجدٌدة النزهه شٌراتون مساكن 1178 مربع ج 1 بالعمارة االرضى بالدور 3 رلم الشمه/ وانبالعن فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 412822    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، االدارٌه واالستشارات والدعاٌة للتسوٌك واحمد مصطفى -  68

 التجمع - أ/3 وحده - الثانٌة المجاورة 231 عمارة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618

 االول

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 412822    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حافظ فكرى دمحم مصطفى -  69

 الولا التجمع - أ/3 وحده - الثانٌة المجاورة 231 عمارة/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 425134    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه محمود كرٌم -  71

  العلٌا الهضبه الممطم لسم خاص مدخل 2 شمه الٌاسمٌن شارع 7641 - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 431144    برلم لٌدها كسب  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه على العزٌز عبد -  71

 بالمنطمة( الورش) الصؽٌرة الصناعات منطمة 119 رلم االرض لطعه على الممام المصنع الكائن الفرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 الثالث بالتجمع السخنه العٌن المطامٌه طرٌك شمال الصناعٌه

,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، 1 كهوشرٌ زاهر حمدي شركة -  72

 الهاٌكستٌب - النٌل وادى شارع 16/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه زاهر حمدي -  73

 الهاٌكستٌب - النٌل وادى شارع 16/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه علٌوة دمحم طارق شركة -  74

 ٌبالهاٌكست - النٌل وادى شارع 16/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الشٌخ دمحم بكر ابو دمحم -  75

 الهاٌكستٌب - النٌل وادى شارع 16/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 252772    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه زاهر طارق -  76

 الهاٌكستٌب - النٌل وادى شارع 16/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 413536    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شركاه و نبٌل ابرام -  77

  رمسٌس امتداد شارع 236 رلم بالعمار 41 رلم شمه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 413536    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته بخٌت نبٌل ابرام -  78

  رمسٌس امتداد شارع 236 رلم بالعمار 41 رلم شمه/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 354199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه هللا فتح مجدى -  79

  المركزى المحور شارع 1 رلم بالبرج 2 رلم مكتب/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 354199    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه على ؼانم ؼانم احمد رجائى -  81

  المركزى المحور شارع 1 رلم بالبرج 2 رلم مكتب/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 418368    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركائها و طمارة مشٌرة -  81

 المطار طرٌك - العروبه شارع( 189) رلم بالعمار( 7) بالدور( 5) رلم الشمه/  لٌصبح الشركه مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 422863    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه جورج  امٌر -  82

  البكرى منشٌه السخاوى ش 7 الكائن التجارى بالمركز 13 رلم الوحده الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 21211619 تارٌخ وفً 422863    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، العمومٌه والتورٌدات والتصدٌر لالستٌراد فٌوتشر -  83

  البكرى منشٌه السخاوى ش 7 الكائن التجارى بالمركز 13 رلم الوحده الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تم 21211619 تارٌخ وفً 315122    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالمادر عاطؾ الحدٌثه المناه شركه -  84

  التاسع الحى 18182 بلون 31 لطعه 2 شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 315122    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائه المادر عبد عاطؾ احمد)  الحدٌثة المناه شركة -  85

  التاسع الحى 18182 بلون 31 لطعه 2 شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619

 تارٌخ وفً 315122    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائها المادر عبد عاطؾ رشا - الحدٌثة المناة شركة -  86

  التاسع الحى 18182 بلون 31 لطعه 2 شمه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619

 تم 21211619 تارٌخ وفً 315122    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالمادر عاطؾ الحدٌثه المناه شركه -  87

  التاسع الحى 18185 بلون 31 لطعه 2 شمه - بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 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

 تارٌخ وفً 315122    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائه المادر عبد عاطؾ احمد)  الحدٌثة المناه شركة -  88

  التاسع الحى 18185 بلون 31 لطعه 2 شمه - بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619

 تارٌخ وفً 315122    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائها المادر عبد عاطؾ رشا - الحدٌثة المناة شركة -  89

  التاسع الحى 18185 بلون 31 لطعه 2 شمه - بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211619

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 153139    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شركاه و شاهٌن ٌوسؾ -  91

 لٌصبح,الدهار,السٌاحى بالمركز الكائن(سنتر سٌتى الؽردلة) التجارى السٌاحى المركز/ الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  الدهار(سنتر سٌتى الؽردلة)التجارى السٌاحى بالمركز سٌنمائى عرض دور لاعات(5)لعدد السٌنمائى العرض دور/بالعنوان

  ، تضامن شركة ، التنفٌذٌة والئحتة 1981 لسنة 159 المانون الحكام طبما مصرٌة مساهمة شركة العالمٌة مصر افالم شركة -  91

 المركز/ الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 153139    برلم لٌدها سبك

 دور لاعات(5)لعدد السٌنمائى العرض دور/بالعنوان لٌصبح,الدهار,السٌاحى بالمركز الكائن(سنتر سٌتى الؽردلة) التجارى السٌاحى

  الدهار(سنتر سٌتى الؽردلة)التجارى السٌاحى بالمركز سٌنمائى عرض

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 153139    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و شاهٌن ٌوسؾ -  92

 لٌصبح,الدهار,السٌاحى بالمركز الكائن(سنتر سٌتى الؽردلة) التجارى السٌاحى المركز/ الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  الدهار(سنتر سٌتى الؽردلة)التجارى السٌاحى بالمركز مائىسٌن عرض دور لاعات(5)لعدد السٌنمائى العرض دور/بالعنوان

  ، بسٌطة توصٌة ، التنفٌذٌة والئحتة 1981 لسنة 159 المانون الحكام طبما مصرٌة مساهمة شركة العالمٌة مصر افالم شركة -  93

 المركز/ الكائن الفرع عنوان ٌلتعد ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 153139    برلم لٌدها سبك

 دور لاعات(5)لعدد السٌنمائى العرض دور/بالعنوان لٌصبح,الدهار,السٌاحى بالمركز الكائن(سنتر سٌتى الؽردلة) التجارى السٌاحى

  الدهار(سنتر سٌتى الؽردلة)التجارى السٌاحى بالمركز سٌنمائى عرض

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 153139    برلم ٌدهال سبك  ، مساهمة شركة ، شركاه و شاهٌن ٌوسؾ -  94

 لٌصبح,الدهار,السٌاحى بالمركز الكائن(سنتر سٌتى الؽردلة) التجارى السٌاحى المركز/ الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  الدهار(سنتر سٌتى الؽردلة)تجارىال السٌاحى بالمركز سٌنمائى عرض دور لاعات(5)لعدد السٌنمائى العرض دور/بالعنوان

  ، مساهمة شركة ، التنفٌذٌة والئحتة 1981 لسنة 159 المانون الحكام طبما مصرٌة مساهمة شركة العالمٌة مصر افالم شركة -  95

 المركز/ الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 153139    برلم لٌدها سبك

 دور لاعات(5)لعدد السٌنمائى العرض دور/بالعنوان لٌصبح,الدهار,السٌاحى بالمركز الكائن(سنتر سٌتى الؽردلة) التجارى السٌاحى

  الدهار(سنتر سٌتى الؽردلة)التجارى السٌاحى بالمركز سٌنمائى عرض

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 419154    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائه لندٌل ماهر احمد -  96

  مدٌنتى 3 بلون 14 رلم تجارى محل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 415949    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه والتجارة لالستٌراد سلطان -  97

  عفٌفى حسن شارع مع مامون حسن ناصٌه 125 بلون 18 رلم بالمطعه - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 415949    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه والتجارة لالستٌراد سلطان -  98

  السوٌس بحى الجدٌد الكورنٌش اول المعارض ارض بالشركه فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 335389    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد حمدي -  99

 حالٌا السوٌس جسر سابما الشتوى فوزى ش 48/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 384977    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائه شبل دمحم اٌمن -  111

 الثالث الدور العدوٌه رابعة المهندسٌن إسكان 5 رلم بالعمارة 34 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 384977    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائه شبل دمحم اٌمن -  111

 الثالث الدور العدوٌه رابعة المهندسٌن إسكان 5 رلم بالعمارة 34 رلم شمة ،  : الـتأشٌر وصؾ



 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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 384977    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه شبل دمحم اٌمن -  112

 الثالث دورال العدوٌه رابعة المهندسٌن إسكان 5 رلم بالعمارة 34 رلم شمة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 428491    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالمادر حموده دمحم -  113

 احمد زكرٌا 22 رلم بالعمار االرضى بالدور 2 رلم محل/  لٌصبح للشركه الرئٌسً المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 428491    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دالمادرعب حموده الجابر عبد -  114

 احمد زكرٌا 22 رلم بالعمار االرضى بالدور 2 رلم محل/  لٌصبح للشركه الرئٌسً المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 427512    برلم لٌدها كسب  ، تضامن شركة ، شركائها و عبدهللا اسماعٌل اسراء -  115

 عبٌد مكرم امتداد عبدالوهاب عبدالحمٌد ش 26/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 427512    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركائها و عبدهللا اسماعٌل اسراء -  116

 عبٌد مكرم امتداد عبدالوهاب عبدالحمٌد ش 26/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  انالعنو

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  117

 مصر شارع ب 123 و أ 123 فى الكائن بالعنوان السودانو مصر - فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 والسودان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  118

 و أ 123 فى الكائن بالعنوان والسودان مصر - فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613

 والسودان مصر شارع ب 123

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  119

 ودانوالس مصر شارع ب 123 و أ 123 فى الكائن بالعنوان والسودان مصر - فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه الدٌن صالح دمحم اٌهاب)  الجاهزه المالبس وتجارة لصناعه ام اند اٌه شركة -  111

 الدهان الكائن سنتر ستى الؽردلة التجارى المركز ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 398461

 الجاهزة مالبس بٌع كفرع وذلن المركز من االرضى بالطابك G027 رلم الوحدة االحمر البحر الؽردلة

 وفً 398461    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، الدٌن صالح دمحم اٌهاب الجاهزه المالبس وتجارة لصناعه ام اند اٌه -  111

 االحمر البحر الؽردلة الدهان الكائن سنتر ستى دلةالؽر التجارى المركز ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ

 الجاهزة مالبس بٌع كفرع وذلن المركز من االرضى بالطابك G027 رلم الوحدة

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 398461    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و الدٌن صالح دمحم اٌهاب -  112

 بالطابك G027 رلم الوحدة االحمر البحر الؽردلة الدهان الكائن سنتر ستى الؽردلة التجارى كزالمر ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 الجاهزة مالبس بٌع كفرع وذلن المركز من االرضى

 سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه حسٌن مصطفى الدٌن عالء(  رانسى)  والتجارة لالنشاءات الهندسٌة المصرٌة الشركة -  113

 بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878    برلم لٌدها

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس

 سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حسٌن مصطفى الدٌن عالء(  رانسى) والتجاره لالنشاءات الهندسٌه المصرٌه الشركه -  114

 بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878    برلم لٌدها

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس

 تعدٌل تم 21211614 ختارٌ وفً 247878    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حسن مصطفى الدٌن عالء -  115

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 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

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه مصطفى الدٌن عالء رانس التجارة لالنشاءات الهندسٌة المصرٌة الشركة -  116

 بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم

    مبرل لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسٌن مصطفى الدٌن عالء( رانسى)  والتجاره لالنشاءات الهندسٌه المصرٌه -  117

 بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم

 سبك  ، ةبسٌط توصٌة ، وشرٌكته حسٌن مصطفً عالءالدٌن/  م رانس والتجاره لالنشاءات الهندسٌه المصرٌه الشركه -  118

 بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878    برلم لٌدها

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه حسٌن مصطفً الدٌن عالء)  رانس لالنشاءات الهندسٌه المصرٌه  الشركه -  119

 بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم

 سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حسٌن صطفىم الدٌن عالء(  رانسى)  والتجارة لالنشاءات الهندسٌة المصرٌة الشركة -  121

 بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878    برلم لٌدها

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس

 سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته حسٌن مصطفى الدٌن عالء(  سىران) والتجاره لالنشاءات الهندسٌه المصرٌه الشركه -  121

 بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878    برلم لٌدها

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته حسن مصطفى الدٌن عالء -  122

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه مصطفى الدٌن عالء رانس التجارة لالنشاءات الهندسٌة المصرٌة الشركة -  123

 بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه حسٌن مصطفى الدٌن عالء( رانسى)  والتجاره لالنشاءات الهندسٌه المصرٌه -  124

 بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم

 سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته حسٌن مصطفً عالءالدٌن/  م سران والتجاره لالنشاءات الهندسٌه المصرٌه الشركه -  125

 بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878    برلم لٌدها

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم بالعمار الخامس

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشركاه حسٌن مصطفً الدٌن عالء)  رانس شاءاتلالن الهندسٌه المصرٌه  الشركه -  126

 بالعمار الخامس بالدور 52 رلم شمة الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 247878

 الجولؾ ارض العسمالنى حجر شارع 2 رلم

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 324275    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، اوشرٌكه عطٌه كرٌم امل -  127

 مع نصر الرحمن عبد شارع ناصٌه - المسٌرى شارع 24/  بالعنوان لٌصبح للشركه الرئٌسى الممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

  كفرع الؽاؤه



 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

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 324275    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حنٌن ادٌب نسٌم ماهر -  128

 الرحمن عبد شارع ناصٌه - المسٌرى شارع 24/  بالعنوان لٌصبح للشركه الرئٌسى الممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  كفرع الؽاؤه مع نصر

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 324275    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها عطٌه كرٌم امل -  129

  الجبل ترعه من متفرع - الزٌتون شارع أ11 الكائن بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 324275    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حنٌن ادٌب نسٌم ماهر -  131

  الجبل ترعه من متفرع - الزٌتون شارع أ11 الكائن بالعنوان فرع ضافها ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 343951    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكه و فهمى دمحم دمحم احمد -  131

 (ج) نالحرفٌٌ - الصناعٌه المنطمه 2/19 ق/  بالعنوان مصنع فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 343951    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه فهمى دمحم دمحم احمد -  132

 (ج) الحرفٌٌن - الصناعٌه المنطمه 2/19 ق/  بالعنوان مصنع فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 321778    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، دوالتشٌٌ للمماوالت وشركاه حجازي نبوي محمود السٌد -  133

 ادارى كممر الجمعٌة تمسٌم مختار دمحم شارع 219 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 396846    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه النادى سعد -  134

 اول نصر مدٌنة - الثامنة المنطمة 3 مدخل 2جافا برج مول السراج ابراج 3الدور 32 شمة ،:   أشٌرالـت

 تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 396846    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه النادى الستار عبد سعد -  135

 اول نصر مدٌنة - الثامنة المنطمة 3 مدخل 2جافا رجب مول السراج ابراج 3الدور 32 شمة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 396846    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه النادى الستار عبد سعد -  136

 اول نصر مدٌنة - الثامنة المنطمة 3 مدخل 2جافا برج مول السراج ابراج 3الدور 32 شمة ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تارٌخ وفً 278139    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م. ش(  مصر زنن)  ومنتجاته للزنن المصرٌه الشركه -  137

 الخلفاوى - محً عزبة 5ب/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 تارٌخ وفً 278139    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م. ش(  رمص زنن)  ومنتجاته للزنن المصرٌه الشركه -  138

 مدٌنة  1 الخٌر بشاٌر بمول( ج) رلم محل ب/  بالعنوان للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615

  العنب ؼٌط 1 الخٌر بشاٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 275728    رلمب لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، لوٌدر مندرٌن شركه -  139

 رلم المطعه على الممام هوراٌزون االدارى التجارى بالمول الرئٌسى المدخل شمال 1 رلم المحل  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

 ( الشركة منتجات لبٌع فرع)  الخامس التجمع المدٌنه خدمات مركز الثانى المطاع 321

,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 275728    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  لوٌدر)  ماندرٌن شركه -  141

 على الممام هوراٌزون االدارى التجارى بالمول الرئٌسى المدخل شمال 1 رلم المحل  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( الشركة منتجات لبٌع فرع)  الخامس التجمع المدٌنه دماتخ مركز الثانى المطاع 321 رلم المطعه

 تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 275728    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهم لوٌدر رشٌد وعمر خالد -  141

 الممام هوراٌزون الدارىا التجارى بالمول الرئٌسى المدخل شمال 1 رلم المحل  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 ( الشركة منتجات لبٌع فرع)  الخامس التجمع المدٌنه خدمات مركز الثانى المطاع 321 رلم المطعه على

 العاشر مدٌنه( ب/  C1) رلم بالمطعه B2 الصناعٌة بالمنطمة العروبة ش بالعنوان للحلوٌات لوٌدر ماندرٌن شركة اندماج -  142

,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 275728    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، لوٌدر ماندرٌن شركة فى رمضان من



 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

 على الممام هوراٌزون االدارى التجارى بالمول الرئٌسى المدخل شمال 1 رلم المحل  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 ( الشركة منتجات لبٌع فرع)  لخامسا التجمع المدٌنه خدمات مركز الثانى المطاع 321 رلم المطعه

 تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته البطراوي علً هشام محمود -  143

  عمارات السبع اسماعٌل المنعم عبد شارع 19/  بالعنوان لٌصبح للشركه الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ثروت الخالك عبد دمحم -  144

  عمارات السبع اسماعٌل المنعم عبد شارع 19/  بالعنوان لٌصبح للشركه الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته البطراوي علً هشام محمود -  145

  عمارات السبع.  الحرٌه شارع 39/  بالعنوان الشركه الى جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ثروت الخالك عبد دمحم -  146

  عمارات السبع.  الحرٌه شارع 39/  بالعنوان الشركه الى جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته البطراوي علً هشام محمود -  147

  عمارات السبع اسماعٌل المنعم عبد شارع 19/  بالعنوان لٌصبح للشركه الرئٌسى كزالمر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ثروت الخالك عبد دمحم -  148

  عمارات السبع اسماعٌل المنعم عبد شارع 19/  بالعنوان لٌصبح للشركه الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته البطراوي علً هشام محمود -  149

  عمارات السبع.  الحرٌه شارع 39/  بالعنوان الشركه الى جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 365769    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ثروت الخالك عبد دمحم -  151

  عمارات السبع.  الحرٌه شارع 39/  بالعنوان الشركه الى جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  151

  خلٌفة نزٌة شارع 29/  بالعنوان خلٌفة نزٌة/  فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  152

  خلٌفة نزٌة شارع 29/  بالعنوان خلٌفة نزٌة/  فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  153

  خلٌفة نزٌة شارع 29/  بالعنوان خلٌفة نزٌة/  فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  154

 شارع - راالزه مول 393/  بالعنوان االسالمٌة للمعامالت االزهر فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 االزهر -بورسعٌد

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  155

 393/  بالعنوان االسالمٌة للمعامالت االزهر فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 االزهر -بورسعٌد شارع - زهراال مول

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  156

 االزهر -بورسعٌد شارع - االزهر مول 393/  بالعنوان االسالمٌة للمعامالت االزهر فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود حسن على ٌىٌح -  157

  2 اكتوبر دجلة وادى داخل بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 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

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  158

  النخٌل دجلة وادى داخل فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  159

 المعادى دجلة وادى داخل فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود نحس على ٌحٌى -  161

 فهمى مصطفى شارع ناصٌة منصور شارع 51 االرضى الدور 2 رلم محل بالعنوان  فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 حلوان شرق

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  161

  بالمعادى نصر شارع(  ه1بلون 6-5) لطعتٌن على االرضى بالدور 2 رلم محل بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  162

  2 اكتوبر دجلة وادى داخل بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  163

 المعادى دجلة وادى داخل فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  164

 فهمى مصطفى شارع ناصٌة منصور شارع 51 االرضى الدور 2 رلم محل بالعنوان  فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 حلوان شرق

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  165

  بالمعادى نصر شارع(  ه1بلون 6-5) لطعتٌن على االرضى بالدور 2 رلم محل بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 389739    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود حسن على ٌحٌى -  166
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 حلوان شرق
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  بالمعادى نصر شارع(  ه1بلون 6-5) لطعتٌن على االرضى بالدور 2 رلم محل بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسٌما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء

   2117لسنة351رلم
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 عام
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 2117لسنة351رلم
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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  البرانى الشعرانى شارع 17 رلم بالعمار 3 رلم المحل/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 384217    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة ٌوسؾ احمد هانى -  216
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 التونى خضر شارع 49 رلم بالعمار االرضى بالدور 1 رلم شمة/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان
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 التونى خضر شارع 49 رلم بالعمار االرضى بالدور 1 رلم شمة/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 لتعدٌ تم 21211617 تارٌخ وفً 384217    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه ٌوسؾ احمد مصطفى محمود -  211

 التونى خضر شارع 49 رلم بالعمار االرضى بالدور 1 رلم شمة/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 417968    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته سٌد دمحم -  212

 السكة ؼرب شارع علٌش حوض تمسٌم 3 رلم االرض لطعة الممام العمار اسفل المساحه ملكا/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 السكة ؼرب شارع عواٌد 6 رلم وٌاخذ 5 نمرة الحدٌد

 21211621 تارٌخ وفً 311917    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و لطفً بكر ابو التجارٌه الرجاء شركه -  213

 عمر بشارع الكائنه(  بالزا جولدن)  السٌاحٌه بالمنشاه 12 رلم بالوحده الكائن الفرع الؽاء  ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

  بالزا جولدن فندق)  الخطاب بن

 21211621 تارٌخ وفً 311917    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و لطفً بكر ابو التجارٌه الرجاء شركه -  214

  زاٌد مدخل  ووتر كرٌازى محور االرضى بالدور AX-103 الوحدة بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  انالعنو تعدٌل تم

  زاٌد الشٌخ مدٌنة

 21211621 تارٌخ وفً 311917    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شركاه و لطفً بكر ابو التجارٌه الرجاء شركه -  215

 عمر بشارع الكائنه(  بالزا جولدن)  السٌاحٌه بالمنشاه 12 رلم بالوحده الكائن الفرع الؽاء  ،:   رالـتأشٌ وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

  بالزا جولدن فندق)  الخطاب بن

 21211621 تارٌخ وفً 311917    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شركاه و لطفً بكر ابو التجارٌه الرجاء شركه -  216

  زاٌد مدخل  ووتر كرٌازى محور االرضى بالدور AX-103 الوحدة بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

  زاٌد الشٌخ مدٌنة



 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 382979    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه برسوم حنا ناجى IBE للتجاره الدولٌه المؤسسه -  217

 7 شمه ابراهٌم حافظ ش 1/  بالعنوان فرع اضافة ،:   رالـتأشٌ وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكهما حنا ناجى ومارى برسوم ناجى لٌلٌان)  IBE  للتجارة الدولٌة المؤسسه شركة -  218

 شمه ابراهٌم حافظ ش 1 / بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 382979    برلم

7 

 وفً 382979    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها برسوم حنا ناجى لٌلٌان ibe للتجارة الدولٌة المؤسسة شركة -  219

 7 شمه ابراهٌم حافظ ش 1/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ

 تارٌخ وفً 382979    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه برسوم حنا ناجى IBE للتجاره ٌهالدول المؤسسه -  221

 شارع 21/127 رلم بالعمار الثانى بالدور 5 شمة/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 السادسة المنطمة - الممرٌؾ دمحم

 لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكهما حنا ناجى ومارى برسوم ناجى لٌلٌان)  IBE  للتجارة الدولٌة سسهالمؤ شركة -  221

 بالدور 5 شمة/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 382979    برلم

 السادسة المنطمة - الممرٌؾ دمحم شارع 21/127 رلم بالعمار الثانى

 وفً 382979    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها برسوم حنا ناجى لٌلٌان ibe للتجارة الدولٌة المؤسسة شركة -  222

 21/127 رلم بالعمار الثانى بالدور 5 شمة/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ

 السادسة المنطمة - الممرٌؾ دمحم ارعش

 21211621 تارٌخ وفً 399711    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة السٌد الكرٌم عبد السٌد الكرٌم عبد هند -  223

 شمه)   فخرى احمد شارع من متفرع نواره ابراهٌم شارع 39/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 ( االرضى فوق االول بالدور

 تم 21211621 تارٌخ وفً 399711    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاة و الؽالى العزٌز عبد رشدى حسام -  224

 بالدور شمه)   فخرى احمد شارع من متفرع نواره ابراهٌم شارع 39/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 ( االرضى فوق ولاال

 تارٌخ وفً 275261    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حافظ اسماعٌل سٌد االسمان لتدخٌن الشمس شركه -  225

  ناصر منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 وفً 275261    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، االسمان لتدخٌن الشمس شركه وشركاه عبدالفتاح حافظ منصور -  226

  ناصر منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ

 تم 21211621 تارٌخ وفً 275261    برلم هالٌد سبك  ، بسٌطة توصٌة ، حافظ منصور ورثه االسمان لتدخٌن الشمس -  227

  ناصر منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 275261    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالفتاح حافظ/ابناء االسمان لتدخٌن الشمس شركه -  228

  ناصر منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 تارٌخ وفً 275261    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه حافظ اسماعٌل سٌد االسمان لتدخٌن الشمس شركه -  229

  ناصر منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح انالعنو تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 وفً 275261    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، االسمان لتدخٌن الشمس شركه وشركاه عبدالفتاح حافظ منصور -  231

  اصرن منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ

 تم 21211621 تارٌخ وفً 275261    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، حافظ منصور ورثه االسمان لتدخٌن الشمس -  231

  ناصر منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 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

 تارٌخ وفً 275261    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالفتاح حافظ/ابناء االسمان لتدخٌن الشمس شركه -  232

  ناصر منشٌة شٌاخة الطٌران شارع ال 2/ لٌصبح العنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 سبك  ، تضامن كةشر ، حسٌن احمد زكرٌا جمعه وشرٌكه حسٌن احمد زكرٌا سٌد الصحابها السٌارات لتجاره زٌكو شركه -  233

 أ 46/  بالعنوان للشركه جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 324411    برلم لٌدها

 نصر مدٌنه زهراء 2 شمه السوٌسري مشروع

  ، تضامن شركة ، كار ٌكوز - حسٌن احمد زكرٌا جمعه وشرٌكه حسٌن احمد زكرٌا سٌد الصحابها السٌارات لتجاره زٌكو -  234

/  بالعنوان للشركه جدٌد فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 324411    برلم لٌدها سبك

 نصر مدٌنه زهراء 2 شمه السوٌسري مشروع أ 46

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 399487    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكته و ؼنٌم احمد دمحم -  235

  حسٌن طه شارع ب 8/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 21211621 تارٌخ وفً 399487    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاؤهم ؼالى نجٌب وجرجس عاطؾ شركة -  236

  حسٌن طه شارع ب 8/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تم 21211621 تارٌخ وفً 399487    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائهما ؼالى نجٌب وجرجس عاطؾ -  237

  حسٌن طه شارع ب 8/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ فًو 367113    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه دمحم هانً -  238

 113 شمه - 73 عماره - عثمان عمارات/  الً الشركه مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 417793    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و عبده شرٌؾ تامر -  239

  شٌراتون مساكن - 1224 مربع( و) 3 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  241

  سومٌد شرق خدمات( 4)رلم المطعة/  بالعنوان مول بالم/  فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  241

 خدمات( 4)رلم المطعة/  بالعنوان مول بالم/  فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

  سومٌد شرق

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة ةشرك ، المصري االهلً البنن -  242

  سومٌد شرق خدمات( 4)رلم المطعة/  بالعنوان مول بالم/  فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211621 ختارٌ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى المهندس بنن دمج -  243

 الشرطة اتحاد نادى ممر/  الكائن بالعنوان الرٌاضى الشرطة اتحاد نادى فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 الدراسة - البعوث مٌدان - الرٌاضى

 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصرى االهلى البنن فى التجارٌون والتنمٌه التجاره بنن دمج -  244

/  الكائن بالعنوان الرٌاضى الشرطة اتحاد نادى فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621

 الدراسة - البعوث مٌدان - الرٌاضى الشرطة اتحاد نادى ممر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 1    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المصري االهلً البنن -  245

 مٌدان - الرٌاضى الشرطة اتحاد نادى ممر/  الكائن بالعنوان الرٌاضى الشرطة اتحاد نادى فرع مسمى تحت فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 الدراسة - البعوث

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 413927    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دمحم محروس محمود -  246

 شٌراتون 11 شمة السادس الدور االولى المنطمة للتعمٌر مصر عمارات 53 ،:   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

,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 413927    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه دمحم محروس محمود -  247

 شٌراتون 11 شمة السادس الدور االولى المنطمة للتعمٌر مصر راتعما 53 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 414177    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاة و جابر حسٌن مكرم حسٌن -  248

 الجدٌده مصر 8 شمه 3 الدور بدوى عبدالحمٌد 47/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 414177    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاة و جابر حسٌن مكرم حسٌن -  249

 السادات مدٌنة السادس الحى خدمات محور 1 لطعه 8 العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 418618    برلم ٌدهال سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكتها جوهر رانٌا -  251

 بالمركز والمٌزانٌن االرضى الدور E المبنى ED01-BE رلم الوحده بالممر لٌصبح للشركه الرئٌسى الممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  كفرع الؽاءه مع مدٌنتى - مول مدٌنتى المفتوح التجارى

 تم 21211622 تارٌخ وفً 418618    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، الترفٌهٌه لاللعاب انسرح وساره  جوهر رانٌا -  251

 االرضى الدور E المبنى ED01-BE رلم الوحده بالممر لٌصبح للشركه الرئٌسى الممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

  كفرع الؽاءه مع مدٌنتى - مول مدٌنتى المفتوح التجارى بالمركز والمٌزانٌن

 تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 389216    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و رمضان دمحم على خالد -  252

 الحى زكى امٌن ش 21 بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمه الكائن الشركة الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  الرابع

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 389216    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، برٌس متدلٌ ان -  253

  الرابع الحى زكى امٌن ش 21 بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمه الكائن الشركة الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر
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  ، مساهمة شركة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة ىاكت شركة -  311

 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشرٌكته مروان هانىء -  312

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاه مروان هانً -  313

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاة مروان هانىء -  314

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع ؽاءال ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، شرٌكة و مروان هانىء -  315

 العماد باسع السابعة المنطمة امتداد 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ



 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

  ، بسٌطة توصٌة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  316

 محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 الرمل

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكتهو مروان هانىء -  317

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مروان هانً -  318

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،  : الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مروان هانىء -  319

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكة و مروان هانىء -  311

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ

  ، بسٌطة توصٌة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  311

 برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان لتعدٌ تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 ابوعامر بملن - االمضاة

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته مروان هانىء -  312

 ابوعامر بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مروان هانً -  313

 ابوعامر بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مروان هانىء -  314

 ابوعامر بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكة و مروان هانىء -  315

 امرابوع بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

  ، بسٌطة توصٌة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  316

 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته مروان هانىء -  317

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مروان هانً -  318

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة مروان هانىء -  319

 العماد عباس السابعة المنطمة امتداد 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر صؾو

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكة و مروان هانىء -  321

 العماد عباس السابعة المنطمة دامتدا 111 بالعنوان الكائن الشركة فرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

  ، مساهمة شركة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  321

 ممارسة مولع,السباق شارع أ6 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك



 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

 الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط

   2117لسنة351رلم

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشرٌكته مروان هانىء -  322

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع,السباق شارع أ6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

   2117لسنة351رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة

 وصؾ,  العنوان عدٌلت تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاه مروان هانً -  323

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع,السباق شارع أ6 ،:   الـتأشٌر

   2117لسنة351رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاة مروان هانىء -  324

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع,السباق شارع أ6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

   2117لسنة351رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ةشرٌك و مروان هانىء -  325

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع,السباق شارع أ6 ،:   الـتأشٌر وصؾ

   2117نةلس351رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة

  ، مساهمة شركة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  326

 امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 العماد عباس

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشرٌكته مروان انىءه -  327

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان لتعدٌ تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاه مروان هانً -  328

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاة مروان هانىء -  329

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، شرٌكة و مروان ىءهان -  331

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ

  ، مساهمة شركة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  331

 محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 الرمل

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشرٌكته مروان هانىء -  332

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاه مروان هانً -  333

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ ًوف 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، وشركاة مروان هانىء -  334

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، شرٌكة و مروان هانىء -  335

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، تضامن شركة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة كتىا شركة -  336

 امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 العماد عباس

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن كةشر ، وشرٌكته مروان هانىء -  337

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مروان هانً -  338

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،   :الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة مروان هانىء -  339

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، امنتض شركة ، شرٌكة و مروان هانىء -  341

 العماد عباس امتداد - ابوالنجا ابراهٌم شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ

  ، تضامن شركة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  341

 محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    رلمب لٌدها سبك

 الرمل

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته مروان هانىء -  342

 لالرم محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مروان هانً -  343

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  انالعنو تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة مروان هانىء -  344

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكة و مروان هانىء -  345

 الرمل محطة - زؼلول صفٌة شارع 43 ،:   الـتأشٌر وصؾ

  ، تضامن شركة ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة ساهمةم شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  346

 برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك

 ابوعامر بملن - االمضاة

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته مروان هانىء -  347

 ابوعامر بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مروان هانً -  348

 ابوعامر بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاة مروان هانىء -  349

 ابوعامر بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 215976    مبرل لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، شرٌكة و مروان هانىء -  351

 ابوعامر بملن - االمضاة برج - االزهر جامعة شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 طرٌك(مول العروبة)الترفٌهى التجارى بالمركز االرضى بالطابك( G41=G42) الوحدة/بالعنوان لٌصبح(مول العروبة) الترفٌهى

   الدولى العرب برج مطار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 269753    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش( العربً) والصناعه للتجارة العربى شركه -  393

 بالمركز االرضى بالطابك 41G رلم الوحدة/ الكائنة الشركة فرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211627

 العروبة)الترفٌهى التجارى بالمركز االرضى بالطابك( G41=G42) الوحدة/بالعنوان لٌصبح(مول العروبة) الترفٌهى التجارى

   الدولى العرب برج مطار طرٌك(مول

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 398451    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائها محمود اسماء -  394

 الثامنه المنطمه لاسم الدٌن جمال شارع 33 رلم عمار/  لٌصبح الشركة ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 428919    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الدسولى محمود كمال فادى -  395

 الماهره الخلٌفه ش السابع الحى فهد الملن مجمع بجوار بالزا البدر مبنى - لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 428919    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الدسولى محمود كمال فادى -  396

 الصحراوى الماهره بلبٌس طرٌك 224 لطعه العرب المهندسٌن جمعٌه - لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  الدسولى محمود كمال من المؤجر

,  العنوان عدٌلت تم 21211628 تارٌخ وفً 411734    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسنى دمحم خالد -  397

 المنطمه النحاس مصطفى امتداد افرٌمٌا شارع 13 بالعمار الكائن 1 رلم المكتب من جزء الشركة ممر نمل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 التاسعه

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 396995    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه هراس هٌثم -  398

 موسً ٌوسؾ دمحم الدكتور شارع 37 الثامن الدور 16 رلم شمه/  الً الشركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 298612    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، والتطهٌر الضاره والحٌوانات الحشرات المكافحه خلٌل شركه -  399

 بلون 11 ق بالمول  خلفى دور 4 رلم المحل بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629

 العبور مدٌنه - الصناعٌه المنطمه 21144

,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 353998    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة امام على امام -  411

 نٌلالم - النٌل كورنٌش 943/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى فرٌد -  411

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  412

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  413

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  414

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان دٌلتع تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى فرٌد -  415

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  416

 ىالملل - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  417

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ ًوف 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  418

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مرعى فرٌد -  419

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  411

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  411

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  412

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مرعى فرٌد -  413

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  414

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  415

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  نبالعنوا الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  416

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم الٌده سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى فرٌد -  417

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  418

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  419

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم هالٌد سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  421

  الجالء ش 44/ لٌصبح الرئٌسى المركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى فرٌد -  421

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  422

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها بكس  ، تضامن شركة ، وشركاه مرعى حسن حلمى فرٌد -  423

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 385356    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مرعى حسن حلمى فرٌد -  424

 المللى - الشرٌفه شارع 29/  بالعنوان الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 415579    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه على  رمضان حسن -  425

  االزبكٌه لسم 12 رلم محل الجمهورٌه ش 81 - بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 261411    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م1م1ش  للتعمٌر صرم ابناء شركة -  426

 المطع/   بالعنوان لٌصبح رمضان من بالعاشر الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 أ6 الصناعٌة بالمنطمة( أ141)و(18)و(ب19)و(أ19)ارلام

 تارٌخ وفً 261411    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، H.A.Construction ( H.A.C)   شاءاتلالن اٌة اتش شركة -  427

 المطع/   بالعنوان لٌصبح رمضان من بالعاشر الكائن الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631

 أ6 الصناعٌة بالمنطمة( أ141)و(18)و(ب19)و(أ19)ارلام

 تارٌخ وفً 351447    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( وشرٌكه سعد سمٌر) االلطان وتسوٌك للتجارة المرى ما -  428

 ثانى/  الحلو تمسٌم 56 رلم لطعة على الممام العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631

 تارٌخ وفً 351447    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه دمحم سعد االلطان وتسوٌك للتجارة المرى ام -  429

 ثانى/  الحلو تمسٌم 56 رلم لطعة على الممام العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631

 تارٌخ وفً 351447    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سعد دمحم االلطان وتسوٌك للتجاره المرى ام -  431

 ثانى/  الحلو تمسٌم 56 رلم لطعة على الممام العمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211631

,  نالعنوا تعدٌل تم 21211631 تارٌخ وفً 397451    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و سٌد صابر باسم -  431

  اول السالم لسم.  سعٌد رفعت شارع من متفرع الشعراوى متولى شارع 54/  لٌصبح الشركه ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الحصول بعد( )  والبرى والجوى البحرى ) الدولى النمل خدمات/  الى النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، شرٌكته و حلمً اشرؾ -  1

 ااستشارات وتمدٌم الجمركى والتخلٌص والتصدٌر(  والدولى والبرى الداخلى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 368172   برلم لٌدها سبك  ، المشروعات واداره الدولٌه اللوجٌستٌه

 تضامن شركة

 الحصول بعد( )  والبرى والجوى البحرى)  الدولى النمل خدمات/  الى النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، شركاه و حلمى أشرؾ -  2

 ااستشارات وتمدٌم الجمركى والتخلٌص والتصدٌر(  والدولى والبرى الداخلى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 368172   برلم لٌدها سبك  ، المشروعات ادارهو الدولٌه اللوجٌستٌه

 تضامن شركة

 الحصول بعد( )  والبرى والجوى البحرى)  الدولى النمل خدمات/  الى النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شرٌكته و حلمً اشرؾ -  3

 ااستشارات وتمدٌم الجمركى والتخلٌص والتصدٌر(  والدولى والبرى الداخلى نملال تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 368172   برلم لٌدها سبك  ، المشروعات واداره الدولٌه اللوجٌستٌه

 بسٌطة توصٌة

 الحصول بعد( )  والبرى والجوى البحرى)  الدولى النمل ماتخد/  الى النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شركاه و حلمى أشرؾ -  4

 ااستشارات وتمدٌم الجمركى والتخلٌص والتصدٌر(  والدولى والبرى الداخلى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على

:  التأشٌر وصؾ,  نشاطال تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 368172   برلم لٌدها سبك  ، المشروعات واداره الدولٌه اللوجٌستٌه

 بسٌطة توصٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فرش أنواع كافة وتجارة تصنٌع/  لٌصبح الشركه نشاط تعدٌل  تضامن شركة ، رٌان شعبان وشرٌؾ رٌان شعبان احمد -  5

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 417124   برلم لٌدها سبك  ، السٌارات

 تارٌخ وفً 179456   برلم لٌدها سبك  ، عامه سٌاحة(  أ)  فمرة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة وصٌةت ، وشركاه وهبه -  6

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611

 179456   برلم لٌدها سبك  ، عامه سٌاحة(  أ)  فمرة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دٌمترى وهبه رفٌك -  7

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً

 179456   برلم لٌدها سبك  ، عامه سٌاحة(  أ)  فمرة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته دٌمترى وهبه رفٌك -  8

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً

 وتعبئتها تصنٌع نصؾ المنتجات وتكمله والتؽلٌؾ التشوٌن - نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركاه حمودم حسن خالد -  9

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 331723   برلم لٌدها سبك  ، التصنٌع نشاط والؽاء الؽٌر لدى والتصنٌع

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 الورش واجهزه ومستلزمات معدات تورٌدات/  نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، رٌكهوش مٌخائٌل السٌد عبد سعد ماٌكل -  11

 واجهزه واثاث مستلزمات وتورٌد وتجاره وتسوٌك والمهنى الحرفى التدرٌب واجهزه ومستلزمات معدات تورٌدات والتصنٌع

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 426116   برلم لٌدها سبك  ، واالفراد والشركات المكاتب

 بسٌطة

 والتصنٌع الورش واجهزه ومستلزمات معدات تورٌدات/  نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد عبد سعد ماٌكل -  11

 المكاتب واجهزه واثاث مستلزمات وتورٌد وتجاره وتسوٌك والمهنى الحرفى التدرٌب واجهزه ومستلزمات معدات تورٌدات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 426116   برلم لٌدها سبك  ، واالفراد والشركات

 المطاعم وادارة والزهور الزٌنه نباتات وتجارة بٌع/ لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه محمود هللا فتح عاٌده -  12

 لسنة 814 رلم امن موافمة(  الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت ماتخد عدا فٌما)  االفراح ولاعات والكافتٌرٌات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 363333   برلم لٌدها سبك  ، 2121

 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة عدا فٌما والتصدٌر االستٌراد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشرٌكها اشرؾ نوران -  13

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211612 تارٌخ وفً 428766   برلم لٌدها سبك  ، 19

 الخاصه االلكترونٌه البٌانات لواعد استخدام كٌفٌه على التدرٌب - نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود -  14

 واالمن والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما) العلمٌه والمجالت لكتبا على تحتوى والتى العلمى بالبحث

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 289152   برلم لٌدها سبك  ،(  اجانب 2121 لسنه7 رلم امن موافمه والحراسه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 االلكترونٌه البٌانات لواعد استخدام كٌفٌه على التدرٌب - نشاط اضافه  بسٌطة ٌةتوص ، وشركاه اسعد محمود حسٌن محمود -  15

 والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما) العلمٌه والمجالت الكتب على تحتوى والتى العلمى بالبحث الخاصه

,  النشاط تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 289152   لمبر لٌدها سبك  ،(  اجانب 2121 لسنه7 رلم امن موافمه والحراسه واالمن

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ

 الخاصه االلكترونٌه البٌانات لواعد استخدام كٌفٌه على التدرٌب - نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود -  16

 واالمن والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت لصحؾا اصدار عدا فٌما) العلمٌه والمجالت الكتب على تحتوى والتى العلمى بالبحث

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 289152   برلم لٌدها سبك  ،(  اجانب 2121 لسنه7 رلم امن موافمه والحراسه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 على التدرٌب - نشاط اضافه  سٌطةب توصٌة ، وشركاه رشٌد محمود - مصر والخدمات للتسوٌك المكتبٌة المعلومات نظم -  17

 اصدار عدا فٌما) العلمٌه والمجالت الكتب على تحتوى والتى العلمى بالبحث الخاصه االلكترونٌه البٌانات لواعد استخدام كٌفٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم لٌدها سبك  ،(  اجانب 2121 لسنه7 رلم امن موافمه والحراسه واالمن والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 289152

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 314151   برلم لٌدها سبك ، والتورٌدات للتجاره كٌره شركه -  1

 محدودة مسئولٌة ذات: التأشٌر

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 314151   برلم لٌدها سبك ،(  م1م1ذ1ش)  والتورٌدات للتجارة كٌرة -  2

 محدودة مسئولٌة ذات: التأشٌر وصؾ

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 419115   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه الطاهر دمحم بدوى -  3

 تضامن شركة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 413456   برلم لٌدها سبك ، وشركاه ٌوسؾ ماجد مٌنا -  4

 بسٌطة توصٌة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 413456   برلم لٌدها سبك ، صبرى ورامز ماجد مٌنا شركه -  5

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 413456   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكته ٌوسؾ ماجد مٌنا شركه -  6

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 298187   برلم لٌدها سبك ، التجارٌه والتوكٌالت واالستٌراد للتصدٌر ًالدمٌاط شركه -  7

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 416123   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه ابراهٌم دمحم منصور  شركه -  8

 بسٌطة توصٌة: رالتأشٌ

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 425291   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه عثمان دمحم دمحم جابر مصطفى -  9

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

,   ونىالمان الكٌان تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 425291   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌه عثمان دمحم دمحم جابر مصطفى -  11

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 344194   برلم لٌدها سبك ، وشركاه  نصٌؾ  نشات  شركه -  11

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: التأشٌر صؾو,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211616 تارٌخ وفً 344194   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكته نصٌؾ نشأت -  12

 بسٌطة توصٌة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 165183   برلم لٌدها سبك ، دٌاب ودولت عثمان احمد فاطمه -  13

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

: تأشٌرال وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 165183   برلم لٌدها سبك ، وشركاه حامد مجدى -  14

 بسٌطة توصٌة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 319127   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكة السعٌد السعٌد هٌثم -  15

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصؾ ,  المانونى الكٌان تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 319127   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه سالم السعٌد السعٌد شركة -  16

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 319127   برلم لٌدها سبك ، والتصدٌر لالستٌراد بولتوفا شركة -  17

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصؾ,   نونىالما الكٌان تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 238697   برلم لٌدها سبك ، وشركاه سالم نجٌب عبدهللا -  18

 تضامن شركة: التأشٌر

   برلم لٌدها سبك ، 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة للتجارة اكتى شركة -  19

 مساهمة شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 215976

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 215976   برلم ٌدهال سبك ، وشرٌكته مروان هانىء -  21

 مساهمة شركة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 215976   برلم لٌدها سبك ، وشركاه مروان هانً -  21

 مساهمة شركة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 215976   برلم لٌدها سبك ، وشركاة مروان هانىء -  22

 مساهمة شركة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 215976   برلم لٌدها سبك ، شرٌكة و مروان هانىء -  23

 مساهمة شركة

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 427863   برلم لٌدها سبك ، وشركاه على حمدى عادل -  24

 بسٌطة توصٌة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 332592   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عبدالمسٌح كرم اشرؾ -  25

 تضامن شركة: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211624 ارٌخت وفً 396327   برلم لٌدها سبك ، شرٌكه و احمد كمال دمحم -  26

 بسٌطة توصٌة

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 396327   برلم لٌدها سبك ، احمد كمال دمحم شرٌكة و دمحم عصام تامر -  27

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

 شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 414182   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه محمود -  28

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 414182   برلم لٌدها سبك ، وشركاة محمود -  29

 تضامن

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 425918   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكها حسٌن دمحم بركه مرٌم -  31

 تضامن شركة: التأشٌر

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 425918   برلم لٌدها سبك ، شركاه و عبدهللا احمد هٌثم -  31

 تضامن شركة

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 251642   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكتهم ظاظا وعادل عرفان اشرؾ -  32

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 251642   برلم لٌدها سبك ، وشركاهما ظاظا وعادل خلٌفه عرفان -  33

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 264859   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه البدرى محمود اسامه احمد -  34

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 264859   برلم لٌدها سبك ، وشركاه البدري اسامه احمد -  35

 تضامن شركة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211628 تارٌخ فًو 299993   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه مرسى عبدهللا مجدى -  36

 تضامن شركة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 299993   برلم لٌدها سبك ، وشركاؤه بدوى مصطفى عصام -  37

 تضامن شركة: التأشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211628 ارٌخت وفً 299993   برلم لٌدها سبك ، وشركاه محمود مصطفى احمد -  38

 تضامن شركة: التأشٌر

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 299993   برلم لٌدها سبك ، وشركاه لراعه محمود دمحم مصطفى شركه -  39

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 299993   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه محمود دمحم مصطفى شركه -  41

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

 الكٌان تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 299993   برلم لٌدها سبك ،(  للمماوالت الفارولٌه) وشرٌكه محمود دمحم مصطفى -  41

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة السما  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 احمد دمحم دولت: الى 261195 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  1

 التوكل مخبز - وشركاها

 السٌد عبد سعد ماٌكل: الى 426116 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكه مٌخائٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 سمٌر ٌاسر شركة: الى 231218 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211612:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشركاه ؼبلاير روفائٌل

 لالستٌراد الخلٌج: الى 277853 برلم الممٌدة ةالشرك اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  4

 ( وشركاه الوكٌل دمحم حسن سٌؾ) الطبٌه والتورٌدات والتصدٌر

 للتجارة كٌرة: الى 314151 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  5

 ( م1م1ذ1ش)  والتورٌدات

 للتجارة كٌرة: الى 314151 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  ٌختار فى  ،  -  6

 ( م1م1ذ1ش)  والتورٌدات

 محمود حسٌن محمود: الى 289152 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  7

 وشركاه اسعد

 مصر جالل شركة: الى 391575 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  8

 الطالة وخدمات للهندسة

 احمد حسن دمحم: الى 251798 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  9

 شرٌكه و ابوالحسن

 احمد حسن دمحم: الى 251798 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  11

 شرٌكه و ابوالحسن

 ماجد مٌنا شركه: الى 413456 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكته ٌوسؾ

 ماجد مٌنا شركه: الى 413456 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  12

 وشرٌكته ٌوسؾ

 ماجد مٌنا شركه: الى 413456 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  13

 وشرٌكته ٌوسؾ

 للطباعه المصطفى: الى 212682 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  رٌختا فى  ،  -  14

 وشركاه شحاته دمحم مصطفى- والتوزٌع والنشر

 للطباعه المصطفى: الى 212682 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  15

 وشركاه شحاته دمحم مصطفى- والتوزٌع نشروال

 برسوم جورج جون: الى 411959 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211618:  تارٌخ فى  ،  -  16

 وشرٌكته

 بخٌت عبداللة ثروت: الى 426433 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211618:  تارٌخ فى  ،  -  17

 وشرٌكه

 تاٌم اون شركة: الى 428195 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  18

 شركاه و عمل والتوزٌع والنشر للطباعه

 حموده الجابر عبد: الى 428491 لمبر الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  19

 وشرٌكه عبدالمادر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برهام رمضان امجد: الى 412216 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  21

 وشرٌكة

 عفٌفى احمد خالد: الى 398165 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  21

 وشرٌكته

 حسانٌن حامد محمود: الى 152522 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  22

 وشركاة

 شنودة لوٌز جدىم: الى 327212 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  23

 وشرٌكه حنا

 عبد حسن زكرٌا: الى 122861 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  24

 وشرٌكتة الهادى

 سمٌر دمحم مهندس: الى 276591 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  25

 وشركاة فهمى دمحم

 بكر دمحم مجدى: الى 112212 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  26

 وشركاة

 عثمان اشرؾ: الى 392543 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  27

 وشرٌكه العجمى صورمن

 دمحم جابر مصطفى: الى 425291 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  28

 وشرٌكٌه عثمان دمحم

 دمحم برجا مصطفى: الى 425291 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  29

 وشرٌكٌه عثمان دمحم

 وشركاه حامد مجدى: الى 165183 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  31

 وشركاه حامد مجدى: الى 165183 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  31

 فؤاد وطارق خالد: الى 137478 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  32

 وشركاهم والشوربجى الرازق عبد

 فؤاد وطارق خالد: الى 137478 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  33

 وشركاهم والشوربجى الرازق عبد

 عبدالحلٌم ربٌع: الى 432161 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  34

 وشرٌكه معوض

 منٌر جون هشرك: الى 327561 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  35

 وشركاه وٌصا

 السعٌد السعٌد هٌثم: الى 319127 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  36

 وشرٌكة

 السعٌد السعٌد هٌثم: الى 319127 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  37

 وشرٌكة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العلى السد شركة: الى 147571 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  مساهمة شركة  21211622:  تارٌخ فى  ،  -  38

 ( هاٌدٌلٌكو)  والصناعٌة الكهربائٌة للمشروعات

 اكرام احمد ٌاسر: الى 317119 مبرل الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  39

 وشرٌكه

 للتجارة اكتى شركة: الى 215976 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  مساهمة شركة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  41

 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة

 للتجارة اكتى شركة: الى 215976 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة صٌةتو  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  41

 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة

 للتجارة كتىا شركة: الى 215976 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  42

 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة

 للتجارة اكتى شركة: الى 215976 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  43

 1981 لسنة 159 رلم المانون الحكام وفما مصرٌة مساهمة شركة ACTI والصناعة

 عبد احمد حسٌن دمحم: الى 237917 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  44

 وشركاة الرحمن

 دعب احمد حسٌن دمحم: الى 237917 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  45

 وشركاة الرحمن

 احمد حاتم عمر: الى 325429 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  46

 وشرٌكتهم العال ابو حاتم ومصطفى العال ابو كمال

 حسن حسانٌن حسن: الى 354147 لمبر الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211624:  تارٌخ فى  ،  -  47

 وشرٌكته

 و احمد كمال دمحم: الى 396327 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211624:  تارٌخ فى  ،  -  48

 شرٌكه

 و احمد كمال دمحم: الى 396327 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211624:  تارٌخ فى  ،  -  49

 شرٌكه

 وشرٌكه محمود: الى 414182 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211624:  تارٌخ فى  ،  -  51

 وشرٌكه محمود: الى 414182 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211624:  تارٌخ فى  ،  -  51

 عفٌفى ابراهٌم على: الى 186496 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  52

 وشركاه

 عفٌفى ابراهٌم على: الى 186496 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  53

 وشركاه

 دمحم بركه مرٌم: الى 425918 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  54

 وشرٌكها حسٌن

 دمحم بركه مرٌم: الى 425918 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  55

 وشرٌكها حسٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 صالح فاٌز اشرؾ: الى 292616 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  56

 وشرٌكه

 عرفان اشرؾ: الى 251642 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  57

 وشرٌكتهم ظاظا وعادل

 عرفان اشرؾ: الى 251642 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  58

 وشرٌكتهم ظاظا وعادل

 محمود اسامه احمد: الى 264859 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211628:  تارٌخ فى  ،  -  59

 وشرٌكه البدرى

 مرسى عبدهللا مجدى: الى 299993 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة ةتوصٌ  21211628:  تارٌخ فى  ،  -  61

 وشرٌكه

 محمود اسامه احمد: الى 264859 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211628:  تارٌخ فى  ،  -  61

 وشرٌكه البدرى

 مرسى عبدهللا مجدى: الى 299993 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  نتضام شركة  21211628:  تارٌخ فى  ،  -  62

 وشرٌكه

 المتحدة الشركة: الى 389626 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211629:  تارٌخ فى  ،  -  63

 وشرٌكه لطفى عصام الفنٌة لخدمات

 و سمٌر دمحم خالد: الى 418569 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211631:  تارٌخ فى  ،  -  64

 شرٌكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد ماجد -  1

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد ماجد -  2
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 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد ماجد -  5

 كافة وله الشركة عن التولٌع كح وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد ماجد -  6

 كافة وله ةالشرك عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

 لتحمٌك السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد -  7

 سلطات كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض

 تمثٌل وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة اضااللتر

 ، الشركة باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ

 لتحمٌك السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد -  8

 سلطات كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض

 تمثٌل وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض

 ، الشركة باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد اسماء -  9

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد اسماء -  11

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، اهللوف خرج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد دمحم -  11

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد دمحم -  12

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  مصطفى دمحم محمود علٌه -  13

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  مصطفى دمحم حمودم علٌه -  14

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد اسماء -  15

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة مباس منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب تحبف البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد اسماء -  16

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله ضهااؼرا وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد دمحم -  17

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  ارٌخت ، الشركة

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم احمد دمحم -  18

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  مصطفى دمحم محمود علٌه -  19

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او ةواالستدان االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  مصطفى دمحم محمود علٌه -  21

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او نالبنو من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم  على -  21

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم  على -  22

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ لٌعوالتو االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم  على -  23

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله اتوالسٌار الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى الشركة تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

 السلطات كافة وله المتضامن االول للطرؾ والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم على دمحم  على -  24

 كافة وله الشركة عن التولٌع حك وله اؼراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركة ؼرض لتحمٌك

 وله والسٌارات الشركة اصول وبٌع الشركات او حكومٌة مصالح اى او البنون من سواء الرهن او واالستدانة االلتراض سلطات

 باسم سحب او ؼلك او حساب بفتح البنون مع التعامل حك وله االعمال وكافة الفروع وافتتاح والعمود المكتبات فى ركةالش تمثٌل

 211419   برلم    21211611:  تارٌخ ، الشركة

   برلم    21211611:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فرج ظرٌؾ سامى عادل -  25

426116 

   برلم    21211611:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فرج ظرٌؾ سامى عادل -  26

426116 

   برلم    21211611:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل السٌد عبد سعد ماٌكل -  27

426116 

   برلم    21211611:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل ٌدالس عبد سعد ماٌكل -  28

426116 

 الً منفردا موكله والتولٌع االداره حك ٌكون ان علً الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فرج ظرٌؾ سامى عادل -  29

 الحك له  وكذلن حكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام ؼرضها لتحمٌك سلطاتال كافه وله مٌخائٌل عبدالسٌد سعد ماٌكل/  السٌد

 وضمن الشركه باسم ذلن وكل الشٌكات على والتولٌع الحسابات وفتح واالٌداع السحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  فى

:  تارٌخ ، للشركه لروض على لحصولا او الشركه عمارات بٌع او رهن من  اخرى لانونٌه تصرفات اى واٌضا اؼراضها

 426116   برلم    21211611

 الً منفردا موكله والتولٌع االداره حك ٌكون ان علً الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فرج ظرٌؾ سامى عادل -  31

 الحك له  وكذلن حكومٌه وؼٌر حكومٌهال الجهات جمٌع امام ؼرضها لتحمٌك السلطات كافه وله مٌخائٌل عبدالسٌد سعد ماٌكل/  السٌد

 وضمن الشركه باسم ذلن وكل الشٌكات على والتولٌع الحسابات وفتح واالٌداع السحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  فى



 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

:  تارٌخ ، للشركه لروض على الحصول او الشركه عمارات بٌع او رهن من  اخرى لانونٌه تصرفات اى واٌضا اؼراضها

 426116   برلم    21211611

 موكله والتولٌع االداره حك ٌكون ان علً الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل السٌد عبد سعد ماٌكل -  31

 حكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام ؼرضها لتحمٌك السلطات كافه وله مٌخائٌل عبدالسٌد سعد ماٌكل/  السٌد الً منفردا

 ذلن وكل الشٌكات على والتولٌع الحسابات وفتح واالٌداع السحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  فى الحك له  وكذلن

 لروض على الحصول او الشركه عمارات بٌع او رهن من  اخرى لانونٌه تصرفات اى واٌضا اؼراضها وضمن الشركه باسم

 426116   برلم    21211611:  تارٌخ ، للشركه

 موكله والتولٌع االداره حك ٌكون ان علً الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مٌخائٌل السٌد عبد سعد كلماٌ -  32

 حكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام ؼرضها لتحمٌك السلطات كافه وله مٌخائٌل عبدالسٌد سعد ماٌكل/  السٌد الً منفردا

 ذلن وكل الشٌكات على والتولٌع الحسابات وفتح واالٌداع السحب من والمصارؾ ونالبن جمٌع مع التعامل  فى الحك له  وكذلن

 لروض على الحصول او الشركه عمارات بٌع او رهن من  اخرى لانونٌه تصرفات اى واٌضا اؼراضها وضمن الشركه باسم

 426116   برلم    21211611:  تارٌخ ، للشركه

 كافة فى الؽٌر توكٌل حك االول الطرؾ منح الشركاءعلى اتفك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد جمال اشرؾ نوران -  33

   برلم    21211612:  تارٌخ ، والمحامون المحاسبون توكٌل وحك السٌارات وبٌع الشركة اصول بٌع فٌها بما صالحٌتها

428766 

 1   برلم    21211611:  تارٌخ ، 2121/9/1 من اعتبارا - الروضة  فرع مدٌر  مساهمة شركة  مجاهد على مجاهد دمحم -  34

 1   برلم    21211611:  تارٌخ ، 2121/9/1 من اعتبارا - الروضة  فرع مدٌر  مساهمة شركة  مجاهد على مجاهد دمحم -  35

 1   برلم    21211611:  تارٌخ ، 2121/9/1 من اعتبارا - الروضة  فرع مدٌر  مساهمة شركة  مجاهد على مجاهد دمحم -  36

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 413456   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه ٌوسؾ ماجد مٌنا -  1

   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  صبرى ورامز ماجد مٌنا شركه -  2

413456 

   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته ٌوسؾ ماجد مٌنا شركه -  3

413456 

 413456   برلم    21211617:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه ٌوسؾ ماجد مٌنا -  4

   برلم    21211617:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  صبرى ورامز اجدم مٌنا شركه -  5

413456 

   برلم    21211617:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته ٌوسؾ ماجد مٌنا شركه -  6

413456 

 413456   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة صٌةتو عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه ٌوسؾ ماجد مٌنا -  7



 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

   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  صبرى ورامز ماجد مٌنا شركه -  8

413456 

   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته ٌوسؾ ماجد مٌنا شركه -  9

413456 

   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع -  11

432161 

   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه معوض عبدالحلٌم ربٌع -  11

432161 

 432161   برلم    21211617:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  ٌطةبس توصٌة  للتجاره رؤٌه -  12

   برلم    21211617:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  دٌاب ودولت عثمان احمد فاطمه -  13

165183 

 165183   برلم    21211617:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه حامد مجدى -  14

   برلم    21211617:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  دٌاب ودولت عثمان احمد فاطمه -  15
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 25977   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121  2126/ 5/ 11حتى سارى(  شركاه و عابدٌن كمال ٌجتال

   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121  2126/ 5/ 11حتى سارى  خلفاء شركاه و مدكور عادل و شركاه و جزان س أ -  69

25977 

   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121  2126/ 5/ 11حتى سارى  شركاه و جزان سً أ خلفاء شركاه و مدكور عادل -  71

25977 

 25977   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121  2126/ 5/ 11حتى سارى  وشركاه جنرال س اٌزان -  71

  2126/ 5/ 11حتى سارى  شركاه و مدكور عادل عادل_  ٌمتال سنتر هالمعدنٌ الصناعات و للتجاره المركزٌه الشركه -  72

 25977   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121

 25977   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121  2126/ 5/ 11حتى سارى  ىشركاه و جروب بً اٌزان -  73

 8121  2126/ 5/ 11حتى سارى  وشركاه زٌن علً  ئرالستا ومفروشات المشه انواع جمٌع وتصدٌر الستٌراد الدار شركه -  74

 295451   برلم    21211611:  تارٌخ ،

   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121  2126/ 5/ 11حتى سارى  وشركاه زٌن على العامه والمماوالت للتجارة الدار شركة -  75

295451 

  2126/ 5/ 11حتى سارى  وشركاه زٌن علً والستائر المفروشات مشهال انواع جمٌع وتصدٌر واستٌراد لتجاره الدار شركه -  76

 295451   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8121

 328581   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8331  2125/11/15 حتى سارى  شرٌكه و محمود دمحم احمد شرٌؾ -  77

 328581   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8331  2125/11/15 حتى سارى  شرٌكه و محمود دمحم احمد شرٌؾ -  78

 176326   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8347  2126/14/31 حتى سارى  وشرٌكه حسن عبدالعال سٌد سلٌم -  79

 176326   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8347  2126/14/31 حتى سارى  وشركاه  الحبشى سٌد سٌد -  81

 تارٌخ ، 8315  2122/17/16 حتى سارى  وشركاة احمد ٌوسؾ فاروق دمحم/  وعنهم احمد ٌوسؾ قفارو/  المرحوم ورثة -  81

 133346   برلم    21211612: 

 133346   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8315  2122/17/16 حتى سارى  وشركاه عبدالنبً حسن -  82

 133346   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8315  2122/17/16 حتى سارى  وشرٌكه احمد ٌوسؾ فاروق -  83

 415488   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8238  2126/12/11 حتى سارى  وشرٌكته الفتاح عبد الحكٌم عبد احمد -  84

 411812   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8372  2125/15/13 حتى سارى  وشركاه مسعد حبشى -  85

 412818   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8314  2125/19/21 حتى سارى  وشرٌكه مجاهد عبده دمحم -  86
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 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  2123/12/19 حتى سارى  وشرٌكه المراؼى على العظٌم عبد والصوفٌة والمطنٌة الحرٌرٌة االلمشة لتجارة المراؼى شركة -  87

 386191   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8334

   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8274  2125/14/14 حتى سارى  وشركاه ًعل دمحم عبدالحمٌد سٌد االتحاد شركه -  88

261829 

   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8274  2125/14/14 حتى سارى  وشرٌكة على دمحم الحمٌد عبد سٌد االتحاد شركة -  89

261829 

 392848   برلم    21211612 : تارٌخ ، 8354  2126/15/12 حتى سارى  وشركاة مجاهد السٌد النبى عبد -  91

 تارٌخ ، 8285  2126/12/17 حتى سارى  1992 لسنة 95 المانون الحكام طبما مصرٌة مساهمة شركة الى اوضاع توفٌك -  91

 239618   برلم    21211612: 

   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8285  2126/12/17 حتى سارى  م م ش المالٌه لالستثمارات هلٌوبولٌس شركه -  92

239618 

 399477   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8371  2124/18/24 حتى سارى  شرٌكته و عمٌرة وائل مصطفى -  93

 331276   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8263  2125/3/27سارى  وشركاه عثمان دمحم محمود االمٌر -  94

   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8264  2126/15/18 حتى سارى  اهمهمس تابعه شركه البضائع لنمل العامه النٌل شركه -  95

135219 

 135219   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8264  2126/15/18 حتى سارى  بالماهره البضائع لنمل العامه النٌل شركه -  96

 135219   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8264  2126/15/18 حتى سارى  م م ش البضائع لنمل النٌل شركه -  97

 294718   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8349  2126/13/26 حتى سارى  وشركاه زكً عبدالمسٌح -  98

 276122   برلم    21211612:  تارٌخ ، 7216  2123/12/16 حتى سارى  وشرٌكه عمران كمال -  99

 411422   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8284  2125/13/18 حتى سارى  شركاه و عبدالرحمن احمد -  111

 114161   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8351  2125/15/14 حتى سارى  وشركاه مرسً -  111

   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8351  2125/15/14 حتى سارى  وشركاه وهبه 1م وشركاه وهبه 1 م 1 شركه -  112

114161 

 114161   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8351  2125/15/14 حتى سارى  وشركاهما ومشٌل 1 ز -  113

 114161   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8351  2125/15/14 حتى سارى  وشرٌكها الزٌنى راؼب زكٌة -  114

   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8351  2125/15/14 حتى سارى  وشركاه البٌون منصور للسٌاحة االلصر شركة -  115

114161 

 114161   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8351  2125/15/14 حتى سارى  وشركاها كٌروهٌه نٌفٌن -  116

 398221   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8359  2123/12/24 حتى سارى  وشرٌكه جعباص شاكر محسن دمحم -  117

 91425   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8324  2126/11/14 حتى سارى  وشركاه الدمٌاطً التابعً -  118

 361991   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8293  2124/18/11 حتى سارى  وشرٌكته شاهٌن الممصود عبد علً -  119
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  تارٌخ ، 8273  2122/12/19 حتى سارى  الكهربائٌه واالعمال للتورٌدات المتحده الشركه وشركاه رمضان -  111

 311171   برلم    21211612

  2122/12/19 حتى سارى  االجهزه جمٌع وصٌانه الكهربائٌه واالعمال للتورٌدات المتحده الشركه/ وشركاه رمضان -  111

 311171   برلم    21211612:  تارٌخ ، 8273

:  تارٌخ ، 8352  2117/16/11 حتى سارى  وشركاه ابوالعال عبده الدسولً ابراهٌم الهندسٌه للتوكٌالت الدولٌه الشركه -  112

 295441   برلم    21211612

:  تارٌخ ، 8352  2126/15/11 حتى سارى  وشركاه عبده الدسولً ابراهٌم  الهندسٌه للتوكٌالت الدولٌه الشركه -  113

 295441   برلم    21211612

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشركاه جبره مرعً نشات -  114

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  ابراهٌم ابسخرون نظٌم ثروت -  115

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم نظٌم ثروت -  116

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشرٌكه ابراهٌم نظٌم ثروت -  117

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشركاه نظٌم ثروت مٌنا -  118

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشركاه جبره مرعً نشات -  119

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  ابراهٌم ابسخرون نظٌم ثروت -  121

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم نظٌم ثروت -  121

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشرٌكه ابراهٌم نظٌم ثروت -  122

 219942   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8393  2126/13/21 حتى سارى  وشركاه نظٌم ثروت مٌنا -  123

 338374   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8428  2126/14/23 حتى سارى  عبداللطٌؾ على/ م و السعٌد ممدوح/ م -  124

 338374   برلم    21211613:  ختارٌ ، 8428  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه السعٌد ممدوح. م -  125

 338374   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8428  2126/14/23 حتى سارى  عبداللطٌؾ على/ م و السعٌد ممدوح/ م -  126

 338374   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8428  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه السعٌد ممدوح. م -  127

 ، 8417  2123/12/11 حتى سارى  الدٌن محً ومجدي زكً مصطفً/  م 1 اي جً 1 بً الانترناشٌون جربو بلدنج -  128

 311494   برلم    21211613:  تارٌخ

 262328   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8419  2125/15/22 حتى سارى  وشركاه جرجس عادل -  129

   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8419  2125/15/22 حتى سارى  وهبً جرجس عصام/  وهبً جرجس عادل -  131

262328 

 262328   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8419  2125/15/22 حتى سارى  وشرٌكته جرجس عادل -  131

:  تارٌخ ، 8388  2126/12/16 حتى سارى  م م ش السٌاحٌه لالستثمارات المابضه االحمر البحر فنادق شركه -  132

 337153   برلم    21211613
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 267419   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8431  2126/16/11 حتى سارى  وشركاه دولتٌان ٌوسؾ نوبار -  133

 267419   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8431  2126/16/11 حتى سارى  وشركاه دولتٌان نوبار روبٌن -  134

 267419   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8431  2126/16/11 حتى سارى  وشرٌكه دولتٌان نوبار روبٌن -  135

   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8429  2126/15/25 حتى سارى  وشرٌكه   شعراوى دمحم  احمد احمد  دمحم  شركه -  136

338929 

 345779   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8441  2122/15/16 حتى سارى  شركاه و الحاٌس شامل -  137

 416895   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8427  2126/14/12 حتى سارى  شرٌكه و عبدالمادر السٌد دمحم رضا -  138

 296111   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8389  2126/16/18 حتى سارى  للتكٌؾ اٌجبت نٌو شركه -  139

 296111   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8389  2126/16/18 حتى سارى  وشركاه دمحم عبدهللا هشام -  141

 377185   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8457  2126/15/16 حتى سارى  شركاه و حسن المنعم عبد محمود -  141

 377185   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8457  2126/15/16 حتى سارى  العمارى لالستثمار المشرق الؽد شركة -  142

 377185   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8457  2126/15/16 حتى سارى  اهشرك و حسن المنعم عبد محمود -  143

 377185   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8457  2126/15/16 حتى سارى  العمارى لالستثمار المشرق الؽد شركة -  144

 98111   رلمب    21211613:  تارٌخ ، 8444  2123/16/22 حتى سارى  وشركاه عٌاد عبدالرحمن محمود -  145

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8465  2119/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  146

(  م.م.ش) شوب فرٌش المنزلٌه لالجهزة االهلٌه الشركه التنفٌذٌه والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  147

 283718   برلم    21211613 : تارٌخ ، 8465  2119/17/18 حتى سارى

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8471  2114/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  148

(  م.م.ش) شوب فرٌش المنزلٌه لالجهزة االهلٌه الشركه التنفٌذٌه والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  149

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8471  2114/17/18 حتى سارى

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8468  2119/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  151

(  م.م.ش) شوب فرٌش المنزلٌه لالجهزة االهلٌه الشركه التنفٌذٌه والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  151

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8468  2119/17/18 حتى سارى

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8469  2124/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  152

(  م.م.ش) شوب فرٌش المنزلٌه لالجهزة االهلٌه الشركه التنفٌذٌه والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  153

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8469  2124/17/18 حتى سارى

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8465  2119/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  154

(  م.م.ش) شوب فرٌش منزلٌهال لالجهزة االهلٌه الشركه التنفٌذٌه والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  155

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8465  2119/17/18 حتى سارى

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8471  2114/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  156



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

(  م.م.ش) شوب فرٌش المنزلٌه لالجهزة هلٌهاال الشركه التنفٌذٌه والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  157

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8471  2114/17/18 حتى سارى

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8468  2119/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  158

(  م.م.ش) شوب فرٌش المنزلٌه لالجهزة االهلٌه الشركه ٌذٌهالتنف والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  159

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8468  2119/17/18 حتى سارى

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8469  2124/17/18 حتى سارى  وشركاه خلٌل ابراهٌم خلٌل -  161

(  م.م.ش) شوب فرٌش المنزلٌه لالجهزة االهلٌه الشركه التنفٌذٌه والئحته 1981 لسنه 159 رلم المانون الحكام خاضعه -  161

 283718   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8469  2124/17/18 حتى سارى

 239464   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8419  2126/12/18 حتى سارى  وشركاه جرٌس جورج فٌلٌب -  162

 239464   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8419  2126/12/18 حتى سارى  شركاءه و جرٌس جورج فٌلٌب -  163

  2126/12/18 حتى سارى  التجارٌه السمه الؽاء مع جرٌس جورج فٌلٌب ورثه االلكترمٌكانٌكٌه للهندسه فٌلٌبكو شركة -  164

 239464   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8419

:  تارٌخ ، 8458  2126/12/19 حتى سارى  وشركاهم االسٌوطً ودمحم ٌبهخر حسنً العازله المواد تكنولوجٌا -  165

 337126   برلم    21211613

 337126   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8458  2126/12/19 حتى سارى  وشركاه خرٌبه دمحم احمد عماد -  166

:  تارٌخ ، 8458  2126/12/19 حتى ارىس  وشركاهم االسٌوطً ودمحم خرٌبه حسنً العازله المواد تكنولوجٌا -  167

 337126   برلم    21211613

 337126   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8458  2126/12/19 حتى سارى  وشركاه خرٌبه دمحم احمد عماد -  168

 327293   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8411  2124/11/14 حتى سارى  وشركاه الدٌن محً مصطفً -  169

 367166   برلم    21211613:  تارٌخ ، 8396  2125/13/25 حتى سارى  وشرٌكه عبدهللا صبحً عمرو -  171

 393243   برلم    21211614:  تارٌخ ، 7841  2126/16/28 حتى سارى  ابراهٌم واٌمن عٌاد بولس -  171

 415914   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8486  2126/12/21 حتى سارى  وشرٌكه الؽامدى خالد -  172

 371181   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8519  2125/19/13 حتى سارى  عوؾ محمود احمد انجال شركة -  173

 8545  2122/13/24 حتى سارى  وشركاه  عبدالعال  عبدالخالك عادل التجارٌه والتوكٌالت  التصدٌر و لالستٌراد النور -  174

 344961   برلم    21211616:  تارٌخ ،

 344961   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8545  2122/13/24 حتى سارى  وشركاه عبدالعال عبدالخالك عادل -  175

:  تارٌخ ، 8481  2126/13/28 حتى سارى(  سابما العماد عالم علً محمود) العماد عالم علً محمود المرحوم ورثه -  176

 116453   برلم    21211616

:  تارٌخ ، 8492  2125/17/18 حتى سارى  التنفٌذٌه والئحته 81لسنه 159 المانون الحكام طبما الشركة اوضاع كتوفٌ -  177

 215158   برلم    21211616



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211616:  تارٌخ ، 8492  2125/17/18 حتى سارى  الطٌران العمال المصرٌه الشركه - لٌمتد افٌاترانس شركه -  178

 215158   برلم

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 857  2126/15/31 حتى سارى  وشركاه حسن سٌد سامح - مصطفى حسن سٌد ورثة -  179

393167 

 232843   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8516  2124/19/11 حتى سارى  وشركاه الباب فتح احمد -  181

 232843   برلم    21211616:  ارٌخت ، 8516  2124/19/11 حتى سارى  وشركاه دمحم دمحم محمود -  181

 232843   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8516  2124/19/11 حتى سارى  وشرٌكه دمحم دمحم محمود -  182

 377132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  وشركاة منصور دمحم احمد عصام -  183

 377132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى ارىس  وشركاه الدٌن سٌؾ محمود -  184

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  وشركاه عوض هانً/د جروب مٌدٌكال انترناشٌونال -  185

377132 

 377132   مبرل    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  عصر الموافى بدٌر دمحم -  186

 377132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  وشرٌكاه عصر الموافى بدٌر دمحم -  187

 377132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  وشركاة منصور دمحم احمد عصام -  188

 377132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  وشركاه الدٌن سٌؾ محمود -  189

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  وشركاه عوض هانً/د جروب مٌدٌكال انترناشٌونال -  191

377132 

 377132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  عصر الموافى بدٌر دمحم -  191

 377132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8532  2126/15/17 حتى سارى  وشرٌكاه عصر الموافى بدٌر دمحم -  192

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشرٌكه ٌسرى حسام -  193

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه الطاؾ دمحم ٌسرى شركه -  194

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى -  195

:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى(   وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى)  المتكامله النظمة الدولٌه الشركة -  196

 338341   برلم    21211616

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه حجاب كرٌم -  197

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشرٌكه ٌسرى حسام -  198

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه الطاؾ دمحم ٌسرى شركه -  199

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى -  211

:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى(   وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى)  المتكامله النظمة الدولٌه الشركة -  211

 338341   برلم    21211616



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه حجاب كرٌم -  212

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشرٌكه ٌسرى حسام -  213

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه الطاؾ دمحم ٌسرى شركه -  214

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى -  215

:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى(   وشرٌكته الطاؾ دمحم ٌسرى)  المتكامله النظمة الدولٌه الشركة -  216

 338341   برلم    21211616

 338341   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8496  2126/14/23 حتى سارى  وشركاه حجاب كرٌم -  217

 ، 8515  2125/13/19 حتى سارى  التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد العالمٌه الشركه - وشرٌكه برؼود جورج -  218

 331163   برلم    21211616:  تارٌخ

 331163   برلم    21211616:  رٌختا ، 8515  2125/13/19 حتى سارى  وشرٌكته نجار ٌوسؾ انطوان -  219

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8491  2125/12/19 حتى سارى  والتوزٌع للتجارة امرٌس ومٌنا صبحى اشرؾ -  211

414587 

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 7482  2126/16/13 حتى سارى(   وشرٌكه الطحان ابراهٌم)  للمماوالت الطحان شركه -  211

418381 

 292273   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8493  2125/11/15 حتى سارى  وشركاه علً رفاعً فتحً -  212

 378286   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8527  2126/16/15 حتى سارى  وشركاة الشحات دمحم جالل دمحم -  213

 378286   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8527  2126/16/15 حتى سارى  وشركاة الشحات دمحم بدر شركة -  214

 378286   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8527  2126/16/15 حتى سارى  وشرٌكه الشحات دمحم جالل دمحم -  215

 378286   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8527  2126/16/15 حتى سارى  وشركاة الشحات دمحم جالل دمحم -  216

 378286   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8527  2126/16/15 حتى سارى  وشركاة لشحاتا دمحم بدر شركة -  217

 378286   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8527  2126/16/15 حتى سارى  وشرٌكه الشحات دمحم جالل دمحم -  218

 295392   مبرل    21211616:  تارٌخ ، 8556  2126/15/17 حتى سارى  وشرٌكته زعزع زكً عمرو -  219

 295392   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8556  2126/15/17 حتى سارى  وشركاه زعزع زكً عمرو -  221

    21211616:  تارٌخ ، 8475  2126/16/17 حتى سارى  شرٌكه و ولٌم بٌمن التورٌدات و للتجاره الهندسٌه االنظمه -  221

 378392   برلم

:  تارٌخ ، 8475  2126/16/17 حتى سارى(  وشرٌكه هللا نصر فوزى عونى) والتورٌدات رةللتجا الهندسٌة االنظمة -  222

 378392   برلم    21211616

:  تارٌخ ، 8475  2126/16/17 حتى سارى(  وشرٌكه بخٌت جاد ولٌم بٌمن) والتورٌدات للتجارة الهندسٌة االنظمة -  223

 378392   برلم    21211616

 138224   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8479  2124/15/21 حتى سارى  الحدٌثه  كرٌم  شركه -  224



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 177119   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8473  2126/16/18 حتى سارى  وشرٌكته مٌخائٌل ثابت لمعً -  225

 221123   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8555  2122/18/14 حتى سارى  شاهٌن اسماعٌل و حوٌدق سمٌر -  226

 256799   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8471  2124/14/19 حتى سارى  م م ش والبناء للتشٌٌد المصرٌه الشركه -  227

 1992 لسنه 95 المانون مراعاه مع التنفٌذٌه والئحته1981 لسنه 159 المانون الحكام طبما مصرٌه مساهمه شركه اصبحت -  228

 256799   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8471  2124/14/19 ىحت سارى  التنفٌذٌه والئحته

 266913   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8521  2126/15/14 حتى سارى  وشركاه عثمان حامد عثمان -  229

 266913   برلم    21211616:  تارٌخ ، 8521  2126/15/14 حتى سارى  وشرٌكه عثمان سمٌر -  231

 391593   برلم    21211616:  تارٌخ ، 7862  2125/17/11 حتى سارى  الوهاب عبد دمحم رٌكهوش حسنى ٌوسؾ -  231

 388657   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8665  2124/16/12 حتى سارى  وشركاه فؤاد هانى -  232

 418299   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8646  2126/16/18 حتى سارى  وهبة عبداللطٌؾ ابناء -  233

 267212   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8581  2126/15/31 حتى سارى  وشرٌكته ٌعموب سامً -  234

 262184   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8636  2125/15/12 حتى سارى  مٌخائٌل ماهر اوالد شركه -  235

 134535   برلم    21211617 : تارٌخ ، 8615  2123/14/24 حتى سارى  وشركاه السٌد دمحم مصطفً -  236

 134535   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8615  2123/14/24 حتى سارى  وشركاه السٌد دمحم مصطفً -  237

 291121   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8573  2125/17/15 حتى سارى  وشركاه حامد دمحم سعد دمحم -  238

 398536   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8583  2124/12/22 حتى سارى  وشرٌكها هللا عبد السٌد حمدى رباب -  239

 399541   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8635  2124/19/13 حتى سارى  وشرٌكه سامى وائل -  241

 399541   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8635  2124/19/13 حتى سارى  وشركاة عازر كامل سامح -  241

 393194   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8617  2126/16/21 حتى سارى  وشرٌكها دمحم انٌار شركه -  242

 399541   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8635  2124/19/13 حتى سارى  وشرٌكه سامى وائل -  243

 399541   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8635  2124/19/13 حتى سارى  وشركاة عازر كامل سامح -  244

 231719   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8578  2124/15/15 حتى سارى  وشرٌكه الشرٌؾ محمود خمٌس -  245

 276181   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8593  2123/12/15 حتى سارى  وشرٌكها حسن حسن مستوره -  246

 338115   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8643  2126/14/13 حتى سارى  وشرٌكه ابراهٌم احمد احمد عمر -  247

 338115   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8643  2126/14/13 حتى سارى  وشرٌكته ابراهٌم احمد احمد عمر -  248

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8571  2126/15/19 حتى سارى  الوندى سمٌر نهى وشرٌكته الوندى سمٌر تامر -  249

392894 

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8656  2126/15/23 حتى سارى  وشرٌكه بكراش الهدى ابو دمحم نذٌر احمد مهشا -  251

417994 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 255717   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8572  2124/12/16 حتى سارى  المالبس لتجاره وشركاه صالح -  251

 255717   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8572  2124/12/16 حتى سارى  وشركاه رضوان دمحم صالح االمٌر -  252

 255717   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8572  2124/12/16 حتى سارى  المالبس لتجارة وشرٌكه صالح -  253

 255717   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8572  2124/12/16 حتى سارى  وشركاه رضوان دمحم صالح -  254

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8572  2124/12/16 حتى سارى  وشركاهم رضوان دمحم صالح مدالح وابو االمٌر -  255

255717 

 339131   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8574  2121/15/31 حتى سارى  وشركاه مصطفى الدٌن بدر دمحم -  256

 339131   برلم    21211617:  ختارٌ ، 8575  2126/15/31 حتى سارى  وشركاه مصطفى الدٌن بدر دمحم -  257

 216618   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8581  2125/11/18 حتى سارى  عمٌره عثمان السٌد عبدالعزٌز اوالد -  258

 216618   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8581  2125/11/18 حتى سارى  للتجاره عمٌره شركه -  259

 362216   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8612  2124/18/13 ىحت سارى  وشركاه رشاد مختار -  261

 94929   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8587  2122/15/21 حتى سارى  شركاه و المجٌد عبد فوزى دمحم -  261

 94929   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8587  2122/15/21 حتى سارى  وشركاه عبدالمجٌد نجٌب دمحم -  262

 94929   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8587  2122/15/21 حتى سارى  وشركاه المادر عبد المجٌد عبد جمٌل شركة -  263

 399151   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8569  2124/16/14 حتى سارى  وشرٌكها عٌسى مرٌم -  264

 298536   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8588  2121/11/16 حتى سارى  وشركاه اللطٌؾ عبد عماد -  265

 417258   برلم    21211617:  تارٌخ ، 8616  2126/14/18 حتى سارى  وشرٌكته دمحم طارق -  266

   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8761  2126/17/12 حتى سارى(   وشركاها فكرى جٌهان)  فٌران لوسو شركه -  267

339791 

 339791   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8761  2126/17/12 حتى سارى  وشركاه زاهر باسم -  268

 339791   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8761  2126/17/12 حتى سارى  وشركاها فكرى جٌهان -  269

 336764   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8752  2126/12/12 حتى سارى  وشرٌكه بدٌع رافت -  271

 211727   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8692  2125/11/12 حتى سارى  وتهواخ عبداللطٌؾ محمود -  271

   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8761  2126/17/12 حتى سارى(   وشركاها فكرى جٌهان)  فٌران لوسو شركه -  272

339791 

 339791   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8761  2126/17/12 حتى سارى  وشركاه زاهر باسم -  273

 339791   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8761  2126/17/12 حتى سارى  وشركاها فكرى جٌهان -  274

    21211618:  تارٌخ ، 1688  2124/14/13 حتى سارى  التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر  لالستٌراد الدٌب شركه -  275

 398781   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 265991   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8697  2126/13/11 حتى سارى  وشركاه ٌوسؾ رجب ٌوسؾ -  276

 371411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8724  2125/18/15 حتى سارى  وشرٌكه العزٌز عبد حسن العزٌز عبد -  277

 398898   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8671  2124/15/15 حتى سارى  وشركاه مصطفى سامى محمود دمحم -  278

 412119   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8747  2125/16/19 حتى سارى  وشرٌكه برتو جورج -  279

 412119   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8747  2125/16/19 حتى سارى  وشرٌكة جورج -  281

 117171   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8681  2126/16/18 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم السٌد علً -  281

 117171   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8681  2126/16/18 حتى سارى  وشرٌكه ابراهٌم سٌد شركه -  282

 117171   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8681  2126/16/18 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم السٌد علً -  283

 117171   برلم    21211618:  ارٌخت ، 8681  2126/16/18 حتى سارى  وشرٌكه ابراهٌم سٌد شركه -  284

  2111/6/31 فى الحسابات ارصده اساس على والهندسه المحارٌث شركة فى والكٌماوٌات للتجارة العامه الشركة دمج -  285

 8419   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8731  2125/16/14 حتى سارى

    21211618:  تارٌخ ، 8731  2125/16/14 حتى سارى  اوٌهالكٌم للصناعات المابضه للشركه تابعه مساهمه شركه -  286

 8419   برلم

 8419   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8731  2125/16/14 حتى سارى  والهندسه المحارٌث شركه -  287

 377619   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8671  2126/15/21 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم دمحم فؤاد مجدي -  288

 377619   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8671  2126/15/21 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم دمحم فؤاد مجدى -  289

 377619   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8671  2126/15/21 حتى سارى  وشرٌكه ابراهٌم دمحم فؤاد مجدى -  291

 378878   برلم    21211618:  ختارٌ ، 8728  2126/16/21 حتى سارى  حسنٌن حسن احمد -  291

 376763   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8755  2126/14/19 حتى سارى  وشركاه الكرٌم عبد كرٌمه -  292

    21211618:  تارٌخ ، 8755  2126/14/19 حتى سارى  مصرٌه مساهمه شركه اسكول انترناشٌونال كاٌرو مودرن -  293

 376763   برلم

 376763   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8755  2126/14/19 حتى سارى  وشركاه الكرٌم عبد كرٌمه -  294

    21211618:  تارٌخ ، 8755  2126/14/19 حتى سارى  مصرٌه مساهمه شركه اسكول انترناشٌونال كاٌرو مودرن -  295

 376763   برلم

  2126/16/14 حتى سارى  الدفاع بوزارة الوطنٌة خدمةال مشروعات لجهاز تابعة شركة - لالسمنت العرٌش شركة -  296

 393168   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8676

 95169   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8696  2122/16/16 حتى سارى  وشركاه بولس عبدالمسٌح بولس -  297

 95169   برلم    21211618 : تارٌخ ، 8696  2122/16/16 حتى سارى  وشركاة عبدالمسٌح بولس فاضل -  298

 95169   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8696  2122/16/16 حتى سارى  وشركاه بولس عبدالمسٌح بولس -  299
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 95169   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8696  2122/16/16 حتى سارى  وشركاة عبدالمسٌح بولس فاضل -  311

 363657   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8698  2124/11/18 حتى سارى  وشرٌكٌه ولٌم جوزٌؾ -  311

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  شركاه و بٌومً حسان -  312

:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  شركاه و سالمه بٌومً حسان الصحابها الدٌزل لخدمه السنوسً شركه -  313

 97411   رلمب    21211618

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  وشركاه بٌومى حسان سنوسى -  314

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  الدٌزل لخدمة السنوسى شركة -  315

    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  اهوشرك بٌومى - حسان بٌومى الدٌزل لخدمة السنوسى شركة -  316

 97411   برلم

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  شركاه و بٌومً حسان -  317

 : تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  شركاه و سالمه بٌومً حسان الصحابها الدٌزل لخدمه السنوسً شركه -  318

 97411   برلم    21211618

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  وشركاه بٌومى حسان سنوسى -  319

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  الدٌزل لخدمة السنوسى شركة -  311

    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  وشركاه بٌومى - نحسا بٌومى الدٌزل لخدمة السنوسى شركة -  311

 97411   برلم

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  شركاه و بٌومً حسان -  312

:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  شركاه و سالمه بٌومً حسان الصحابها الدٌزل لخدمه السنوسً شركه -  313

 97411   برلم    21211618

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  وشركاه بٌومى حسان سنوسى -  314

 97411   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  الدٌزل لخدمة السنوسى شركة -  315

    21211618:  تارٌخ ، 8673  2123/13/29 حتى سارى  وشركاه بٌومى - حسان بٌومى دٌزلال لخدمة السنوسى شركة -  316

 97411   برلم

 413562   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8725  2125/11/11 حتى سارى  عالم محمود فوزى دٌنا -  317

 338717   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8756  2126/15/12 حتى سارى  وشركاه الزؼل موسى -  318

:  تارٌخ ، 8756  2126/15/12 حتى سارى(   وشركاه الزؼل موسى)   السٌارات ؼٌار لطع لتجاره الخلٌل شركه -  319

 338717   برلم    21211618

:  تارٌخ ، 8714  2122/12/14 حتى سارى  الرافعى عبدالرحٌم دمحم جالل وشرٌكه منصور السعٌد دمحم اٌمن -  321

 344114   برلم    21211618

 391687   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8744  2125/17/21 حتى سارى  وشرٌكها صمر دمحم احمد فتحى هاٌدى -  321

 171929   برلم    21211618:  تارٌخ ، 8634  2125/16/15 حتى سارى  وشركاه الزرلانً -  322
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   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8818  2124/11/21 حتى سارى  العزٌز عبد فراج الدٌن عصام ونجله فراج شركه -  323

259766 

 338518   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8848  2126/15/11 حتى سارى  وشركاه شعبان دمحم سعٌد -  324

 338518   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8848  2126/15/11 حتى سارى  وشركاه شعبان دمحم سعٌد مصطفى -  325

 418362   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8781  2126/16/12 حتى سارى  وشركائه دمحم سعٌد اٌهاب -  326

 393161   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8822  2126/15/31 حتى سارى  الخوانكى ٌحى انجال -  327

 379647   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8833  2116/17/17 حتى سارى  وشركاه علً دمحم مصطفً صبحه ممهً -  328

 379647   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8834  2121/17/17 حتى سارى  وشركاه علً دمحم مصطفً صبحه ممهً -  329

 418362   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8781  2126/16/12 حتى سارى  وشركائه دمحم سعٌد اٌهاب -  331

 415343   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8853  2126/11/26 حتى سارى  شركاه و مالرحٌ عبد محمود على احمد -  331

 352219   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8821  2123/13/24 حتى سارى  وشركاه سعد الدٌن صفاء -  332

 352219   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8821  2123/13/24 حتى سارى  شرٌكه و معوض سعد الدٌن صفاء -  333

 352219   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8821  2123/13/24 حتى سارى  وشرٌكة معوض سعد زكرٌا -  334

 352219   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8821  2123/13/24 حتى سارى  وشركاه سعد الدٌن صفاء -  335

 352219   برلم    21211619:  ارٌخت ، 8821  2123/13/24 حتى سارى  شرٌكه و معوض سعد الدٌن صفاء -  336

 352219   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8821  2123/13/24 حتى سارى  وشرٌكة معوض سعد زكرٌا -  337

   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8818  2125/19/24 حتى سارى  امٌردوس وشرٌكه دوس ولٌم مورٌس شركة -  338

371716 

 371716   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8818  2125/19/24 حتى سارى  وشرٌكه دوس انٌس امٌر شركة -  339

   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8818  2125/19/24 حتى سارى  امٌردوس وشرٌكه دوس ولٌم مورٌس شركة -  341

371716 

 371716   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8818  2125/19/24 حتى سارى  وشرٌكه دوس انٌس امٌر شركة -  341

 371961   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8777  2125/18/26 حتى سارى  وشرٌكه مطاوع حسٌن -  342

:  تارٌخ ، 8859  2126/11/19 حتى سارى  الشرلاوي نصرالدٌن/  والسٌد - بشري عزٌز/ السٌد}  برستون شركه -  343

 336327   برلم    21211619

 336327   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8859  2126/11/19 حتى سارى  وشرٌكة وىالشرلا الدٌن نصر -  344

 414995   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8843  2126/11/11 حتى سارى  وشركاة عبدالرحٌم محمود على اسالم -  345

 342593   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8831  2116/11/16 حتى سارى  وشركاه ٌعموب عبداللطٌؾ احمد -  346

 342593   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8831  2121/11/16 حتى سارى  وشركاه ٌعموب عبداللطٌؾ احمد -  347
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 294362   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8838  2126/13/11 حتى سارى  للمعادن البؽدادى شركة -  348

    21211619:  تارٌخ ، 8838  2126/13/11 حتى سارى(   وشركاة براهٌما دمحم ابراهٌم) البناء ومواد المعادن شركه -  349

 294362   برلم

 141113   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8829  2125/11/13 حتى سارى  وشركاه كٌرلس جمٌل سامح -  351

 141113   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8829  2125/11/13 حتى سارى  وشركاه كٌرلس جمٌل سامح -  351

 266692   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8851  2126/15/11 حتى سارى  وشرٌكته رمزى رؤوؾ -  352

 266692   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8851  2126/15/11 حتى سارى  التجارٌه رؤوؾ و مدحت -  353

 161612   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8836  2124/11/22 حتى سارى  لاسم صالح سعاد -  354

 161612   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8836  2124/11/22 حتى سارى  وشركاه بهلول فتحً -  355

 283275   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8827  2119/16/22 حتى سارى  وشركاه دمحم سٌد سٌد -  356

 283275   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8828  2124/16/22 حتى سارى  وشركاه دمحم سٌد سٌد -  357

 283275   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8827  2119/16/22 حتى سارى  وشركاه دمحم سٌد سٌد -  358

 283275   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8828  2124/16/22 حتى سارى  وشركاه دمحم سٌد سٌد -  359

 337474   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8799  2126/13/13 حتى سارى  وشرٌكة جاد معوض -  361

 337474   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8799  2126/13/13 حتى سارى  وشرٌكه رافت اٌمن -  361

 295369   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8816  2126/15/16 حتى سارى  وشركاه امٌن عبدالعظٌم عصام -  362

 تارٌخ ، 8811  2115/13/26 حتى سارى  وشرٌكته الحلٌم عبد زكً نهاد دمحم دINTECH والهندسه للصناعه انتن شركه -  363

 367125   برلم    21211619: 

 تارٌخ ، 8811  2121/13/26 حتى سارى  وشرٌكته الحلٌم عبد زكً نهاد دمحم دINTECH والهندسه للصناعه انتن شركه -  364

 367125   برلم    21211619: 

 367865   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8798  2125/14/29 حتى سارى  وشرٌكة الرحمن بدع عالء -  365

 367865   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8798  2125/14/29 حتى سارى  الدٌكور لوازم و للمعادن المروه شركه -  366

 367865   برلم    21211619 : تارٌخ ، 8798  2125/14/29 حتى سارى  شركاه و الحماٌمً حسام شركه -  367

 398872   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8779  2124/14/29 حتى سارى  وشركاة سرحان حسٌن هشام -  368

:  تارٌخ ، 8857  2126/16/13 حتى سارى  محدوده مسئولٌه ذات شركه(  ساره)  والتجاره للتنمٌه المصرٌه الشركه -  369

 241189   برلم    21211619

   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8776  2125/11/17 حتى سارى  وشركاه حرب حسٌن/  السعٌده االسره شركه -  371

263997 

:  تارٌخ ، 8776  2125/11/17 حتى سارى(   وشركاة حرب حسٌن) بالجمله الؽذائٌه المواد لتجارة السعٌدة االسرة شركة -  371

 263997   برلم    21211619
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   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8776  2125/11/17 حتى سارى  وشركاه حرب حسٌن للتجاره المحمل كةشر -  372

263997 

   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8776  2125/11/17 حتى سارى  وشركاه حرب حسٌن/  السعٌده االسره شركه -  373

263997 

:  تارٌخ ، 8776  2125/11/17 حتى سارى(   وشركاة حرب حسٌن) الجملهب الؽذائٌه المواد لتجارة السعٌدة االسرة شركة -  374

 263997   برلم    21211619

   برلم    21211619:  تارٌخ ، 8776  2125/11/17 حتى سارى  وشركاه حرب حسٌن للتجاره المحمل شركة -  375

263997 

 371144   برلم    21211611:  ختارٌ ، 8869  2125/17/26 حتى سارى  وشرٌكة لرنى على هانى -  376

 378116   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8925  2126/15/31 حتى سارى  وشرٌكه رافت هانً شركه -  377

 393198   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8881  2126/16/21 حتى سارى  وشرٌكته الصاوى احمد حمدى وائل -  378

 393198   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8881  2126/16/21 حتى سارى  وشرٌكه عمران عبدهللا احمد -  379

 393198   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8881  2126/16/21 حتى سارى  وشرٌكته الصاوى احمد حمدى وائل -  381

 393198   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8881  2126/16/21 حتى سارى  وشرٌكه عمران عبدهللا احمد -  381

:  تارٌخ ، 8892  2126/16/17 حتى سارى  وشركاه لوٌس جورج- جروب اومٌجا الفا واالداره للتنمٌه المصري المركز -  382

 296211   برلم    21211611

 296211   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8892  2126/16/17 حتى سارى  وشركاه لوٌس جورج -  383

:  تارٌخ ، 8892  2126/16/17 حتى سارى  وشركاه لوٌس جورج- جروب اومٌجا الفا الدارهوا للتنمٌه المصري المركز -  384

 296211   برلم    21211611

 296211   برلم    21211611:  تارٌخ ، 8892  2126/16/17 حتى سارى  وشركاه لوٌس جورج -  385
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    21211614:  تارٌخ ، 9119  2125/13/31 حتى سارى  وشركاه عبدالعاطى احمد والمماوالت للتجاره السالم مصر -  499

 288267   برلم

:  تارٌخ ، 9135  2125/18/11 حتى سارى  والتصدٌر رادواالستٌ للمماوالت وشرٌكه ابراهٌم مصطفى احمد -  511

 412315   برلم    21211614

 134762   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9136  2123/15/14 حتى سارى  وشركاه جبره اسحك -  511

 134762   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9136  2123/15/14 حتى سارى  وشركاه جبره اسحك -  512

 ، 9182  2124/14/26 حتى سارى(   وشركاها منمرٌوس اسكندر امٌلً) الٌاس توفٌك المرحوم ورثه الزٌتون مصوؼات -  513

 282511   برلم    21211614:  تارٌخ

 377767   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9137  2126/15/22 حتى سارى  والتصدٌر لالستٌراد اٌه ام اؾ -  514

 377767   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9137  2126/15/22 حتى سارى  والتصدٌر تٌرادلالس اٌه ام اؾ -  515

 377767   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9137  2126/15/22 حتى سارى  والتصدٌر لالستٌراد اٌه ام اؾ -  516

 392441   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9153  2126/12/17 حتى سارى  وشركاه شحاته وردانى عصام -  517

 341122   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9135  2126/17/11 حتى سارى  وشركاه سالمه مٌخائٌل -  518

 294887   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9125  2126/14/15 حتى سارى  وشرٌكته كامل مصطفً وائل -  519

 294887   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9125  2126/14/15 حتى سارى  وشرٌكٌه خٌري احمد مهندس -  511

 294887   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9125  2126/14/15 حتى سارى  وشرٌكته العزاوى السٌد خٌرى احمد -  511

 339131   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9191  2126/15/31 حتى سارى  وشركاه كمال خالد -  512

 339131   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9191  2126/15/31 حتى ىسار  وشرٌكه كمال خالد -  513

 339131   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9191  2126/15/31 حتى سارى  وشركاه كمال خالد -  514

 339131   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9191  2126/15/31 حتى سارى  وشرٌكه كمال خالد -  515

 175516   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9199  2126/13/16 حتى سارى  وولده ابراهٌم زكً ماهر -  516

 376167   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9144  2121/13/29 حتى سارى  وشرٌكه عبدالسالم حسن دمحم احمد -  517

 376167   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9144  2121/13/29 حتى سارى  وشرٌكٌه موسى ابراهٌم هللا حسب -  518

 376167   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9145  2126/13/29 حتى سارى  وشرٌكه عبدالسالم حسن دمحم احمد -  519

 376167   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9145  2126/13/29 حتى سارى  وشرٌكٌه موسى ابراهٌم هللا حسب -  521

 282996   برلم    21211614:  تارٌخ ، 9172  2124/16/14 ىحت سارى  م م ش للسٌاحه اوشٌن شركة -  521



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211614:  تارٌخ ، 9131  2124/19/25 حتى سارى  وشركاه اسماعٌل ٌحًٌ الجاهزه للمالبس حناتكو شركه -  522

 258812   برلم

   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9233  2124/17/14 حتى سارى  م1م1ذ1 ش التبرٌد لصناعات اٌسبرج شركه -  523

283473 

 393166   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9156  2126/16/14 حتى سارى  وشركاه خٌرى اٌمن -  524

 415198   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9157  2126/11/13 حتى سارى  وشرٌكته الدٌن جمال احمد -  525

 416191   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9195  2126/12/24 حتى سارى  وشركاه احمد عبدالسالم احمد -  526

 73851   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9171  2125/16/31 حتى سارى  كوهنلٌان كرابٌت شركة -  527

 73851   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9171  2125/16/31 حتى سارى  وشركاه كوهنلٌان جرابٌد -  528

 73851   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9171  2125/16/31 حتى سارى  كوهنلٌان كرابٌت شركة -  529

 73851   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9171  2125/16/31 حتى سارى  وشركاه كوهنلٌان جرابٌد -  531

 98155   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9185  2123/17/16 حتى سارى  وشركاه فهمً زكرٌا -  531

 98155   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9185  2123/17/16 حتى سارى  فهمى ٌوسؾ فهمى رٌازك خلفاء -  532

 98155   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9185  2123/17/16 حتى سارى  وشركاه فهمً زكرٌا -  533

 98155   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9185  2123/17/16 حتى سارى  فهمى ٌوسؾ فهمى زكرٌا خلفاء -  534

 397131   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9191  2123/14/12 حتى سارى  للمماوالت الاله عبد  شركة -  535

 122861   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9258  2114/11/21 حتى سارى  وشركاها الهادى عبد حسن عواطؾ -  536

 122861   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9258  2114/11/21 حتى سارى  وشرٌكته الشمري فؤاد دمحم -  537

 122861   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9258  2114/11/21 حتى سارى  وشرٌكته صالح دمحم عبدالهادي حسن -  538

 122861   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9258  2114/11/21 حتى سارى  وشرٌكتة الهادى عبد حسن زكرٌا -  539

 418621   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9245  2126/16/26 حتى سارى  وشرٌكه المعطى عبد ؽدادىب احمد -  541

 418621   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9245  2126/16/26 حتى سارى  وشركاه العابدٌن زٌن احمد شركه -  541

 397781   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2123/19/24 حتى سارى  وشرٌكه سمٌر احمد -  542

   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9259  2124/16/19 حتى سارى  الشوربجً عبدالهادي خلفاء وشركاه الشوربجً سعد -  543

138374 

 138374   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9259  2124/16/19 حتى سارى  وشركاه الشوربجً عبدالهادي دمحم -  544

 135816   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9161  2123/16/28 حتى سارى  وشركاه الحدمحمص عبدالعزٌز -  545

    21211615:  تارٌخ ، 9161  2123/16/28 حتى سارى  وشركاه صالح دمحم عبدالعزٌز مجدي - الجدٌده بازارمصر -  546

 135816   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 135816   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9161  2123/16/28 حتى سارى  وشركاه دمحمصالح عبدالعزٌز -  547

    21211615:  تارٌخ ، 9161  2123/16/28 حتى سارى  وشركاه صالح دمحم عبدالعزٌز مجدي - الجدٌده بازارمصر -  548

 135816   برلم

   لمبر    21211615:  تارٌخ ، 9187  2126/16/11 حتى سارى  والتنمٌه لالستثمار المابضه االهرام مجموعة -  549

393139 

 331115   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9226  2125/13/21 حتى سارى  وشرٌكه علً فرج سٌد -  551

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  شرٌكتها و حسٌن عاطؾ هاله -  551

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  وشركاه على فاروق دمحم خالد -  552

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  وشركاه جودة دمحم خالد -  553

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  وشركاه فوزى محمود طارق احمد -  554

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  شرٌكهو فوزى محمود طارق احمد -  555

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  شرٌكتها و حسٌن عاطؾ هاله -  556

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  وشركاه على فاروق دمحم خالد -  557

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  وشركاه جودة دمحم خالد -  558

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  وشركاه فوزى محمود طارق احمد -  559

 371172   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9215  2125/17/26 حتى سارى  وشرٌكه فوزى محمود طارق احمد -  561

   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9211  2125/11/16 حتى سارى  شرٌكهما و السٌد ومصطفً الزهراء فاطمه -  561

365499 

 365499   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9211  2125/11/16 حتى سارى  وشركاة سعد بطرس رٌاض جمال -  562

   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9173  2126/15/22 حتى سارى  وشرٌكه مؽربى مصطفى على عبدالخالك احمد شركة -  563

417966 

   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9173  2126/15/22 حتى سارى  وشركاه مؽربى مصطفى على عبدالخالك احمد -  564

417966 

   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9173  2126/15/22 حتى سارى  وشرٌكه مؽربى مصطفى على عبدالخالك احمد شركة -  565

417966 

   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9173  2126/15/22 حتى سارى  وشركاه مؽربى مصطفى على عبدالخالك احمد -  566

417966 

 418523   برلم    21211615:  تارٌخ ، 9212  2126/16/21 حتى سارى  الهوارى وحازم وهدان احمد -  567

 378348   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9333  2126/16/16 حتى سارى  وشركاه عوده علً عبدالحمٌد علً -  568

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9242  2123/11/25 حتى سارى  م.م.ش  المسلح االسمنت العمال مصر شركه -  569

27891 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2123/11/25 حتى سارى  والتعمٌر للتشٌٌد المومٌه شركات الحدي تابعه م م ش المسلح االسمنت العمال مصر شركه -  571

 27891   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9242

 392731   برلم    21211616:  تارٌخ ، 1  2126/14/12 حتى سارى  المستمبل مصر استثمار صندوق شركة -  571

 392731   برلم    21211616:  تارٌخ ، 1  2126/14/12 حتى سارى  االستثمار لصنادٌك المستمبل مصر شركة -  572

 332871   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9254  2125/17/17 حتى سارى  وشركاه سٌزوسترٌس سماح -  573

 392543   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9337  2126/12/26 حتى سارى  وشركاه الرحمن عبد الحكٌم عبد حسن -  574

 392543   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9337  2126/12/26 حتى سارى  وشرٌكه العجمى منصور عثمان اشرؾ -  575

 112212   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9291  2122/19/15 حتى سارى  وشركاه شلمانً بكر دمحم -  576

 112212   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9291  2122/19/15 حتى سارى  وشرٌكه شلمانً بكر دمحم -  577

 112212   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9291  2122/19/15 حتى سارى  وشركاة بكر دمحم مجدى -  578

 363483   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9259  2124/11/11 حتى سارى  وشرٌكه السٌد صالح دمحم صالح -  579

 338138   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9315  2126/14/13 حتى سارى  وشركاه بدوى سعد طارق -  581

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9343  2117/14/21 حتى سارى  وشركاه عامر علً فتحً 1 الشرابٌه مكتبه -  581

271929 

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9344  2122/14/21 حتى سارى  وشركاه عامر علً فتحً 1 الشرابٌه مكتبه -  582

271929 

 411811   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9316  2125/15/13 حتى سارى  المرسى وؼاده دراز عاطؾ -  583

 359891   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9281  2124/15/14 حتى سارى  نصروشركاه دمحم دمحم علً دمحم -  584

 359891   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9281  2124/15/14 حتى سارى  وشرٌكه نصر دمحم دمحم على دمحم -  585

 289813   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9295  2125/16/27 حتى سارى  وشرٌكه عبدالمالن عبدالحمٌد مراد -  586

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9295  2125/16/27 حتى سارى  وشركاه المالن عبد الحمٌد عبد مراد الحسٌنى -  587

289813 

 138485   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9262  2124/16/22 حتى سارى  والتعمٌر لالسكان الجدٌده مصر شركه -  588

 138485   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9262  2124/16/22 حتى سارى  والتعمٌر لالسكان الجدٌده مصر شركه -  589

 136413   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9294  2123/19/17 حتى سارى  وشركاه شعبان دمحم مبارن -  591

:  تارٌخ ، 9269  2123/11/26 حتى سارى  وشركاه مترى رفٌك الصحابها رفٌك فوتوماتون و جرنٌتش شركه -  591

 113945   برلم    21211616

 113945   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9269  2123/11/26 حتى سارى  وفوتومان جرٌنتش وشرٌكته متري عادل -  592

 411533   برلم    21211616:  تارٌخ ، 9315  2125/14/11 حتى سارى  وشركاه حامد الصادق عبد جمال عالء -  593



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211617:  تارٌخ ، 93632  2126/15/21 حتى سارى  وشرٌكته عبدالعال المتكامله العمومٌه للمماوالت االمانه -  594

 241846   برلم

:  تارٌخ ، 93632  2126/15/21 حتى سارى  وشرٌكته شعبان عبدالعال عبدالعال العمومٌه للمماوالت االمانه شركه -  595

 241846   برلم    21211617

 241846   برلم    21211617:  تارٌخ ، 93632  2126/15/21 حتى سارى  وشركاه شعبان العال عبد العال عبد -  596

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9356  2124/12/22 حتى سارى  وشركاهم  عبدالرازق  وفؤاد والشوربجى  بكداس -  597

137478 

 137478   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9356  2124/12/22 حتى سارى  وشركاهم  والشوربجى  عبدالرازق فؤاد -  598

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9356  2124/12/22 حتى سارى  وشركاهم والشوربجى الرازق عبد فؤاد وطارق خالد -  599

137478 

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9356  2124/12/22 حتى سارى  وشركاهم  عبدالرازق  وفؤاد والشوربجى  بكداس -  611

137478 

 137478   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9356  2124/12/22 حتى سارى  وشركاهم  والشوربجى  عبدالرازق فؤاد -  611

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9356  2124/12/22 حتى سارى  وشركاهم والشوربجى الرازق عبد فؤاد وطارق خالد -  612

137478 

:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى(   واالعالن للدعاٌة جرافٌكس ارت)  وشرٌكتة حٌاتى احمد هانى -  613

 378373   برلم    21211617

 378373   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  وشرٌكها شرٌؾ الشٌماء -  614

 378373   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  وشرٌكته حٌاتى احمد هانى -  615

 378373   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  وشرٌكته حٌاتى احمد هانى -  616

:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  اٌجٌبت اٌمكسا(  imexa egypt)  وشرٌكته حٌاتى احمد هانى -  617

 378373   برلم    21211617

:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى(   واالعالن للدعاٌة جرافٌكس ارت)  وشرٌكتة حٌاتى احمد هانى -  618

 378373   برلم    21211617

 378373   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  وشرٌكها شرٌؾ الشٌماء -  619

 378373   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  وشرٌكته حٌاتى احمد هانى -  611

 378373   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  وشرٌكته حٌاتى احمد هانى -  611

:  تارٌخ ، 9382  2126/16/16 حتى سارى  اٌجٌبت اٌمكسا(  imexa egypt)  وشرٌكته حٌاتى احمد هانى -  612

 378373   برلم    21211617

 ، 9419  2126/16/31 حتى سارى  presedent hotel liemeted محدودة مسئولٌة ذات شركة برٌزٌدنت فندق -  613

 177511   برلم    21211617:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حتى سارى  م.م.ش برٌزٌدنت فندق شركة التنفٌذٌة والئحتة 1981لسنة159  المانون الحكام طبما الشركة اوضاع توفٌك -  614

 177511   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9419  2126/16/31

 ، 9419  2126/16/31 حتى سارى  presedent hotel liemeted محدودة مسئولٌة ذات شركة برٌزٌدنت فندق -  615

 177511   برلم    21211617:  تارٌخ

 حتى سارى  م.م.ش برٌزٌدنت فندق شركة التنفٌذٌة والئحتة 1981لسنة159  المانون الحكام طبما الشركة اوضاع توفٌك -  616

 177511   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9419  2126/16/31

 261462   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9421  2125/13/11 حتى سارى  وشركاه طه مصطفً دمحم -  617

 165183   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9444  2124/17/26 حتى سارى  دٌاب ودولت عثمان احمد فاطمه -  618

 165183   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9444  2124/17/26 حتى سارى  وشركاه حامد مجدى -  619

 165183   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9444  2124/17/26 حتى سارى  دٌاب ودولت عثمان احمد فاطمه -  621

 165183   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9444  2124/17/26 حتى سارى  وشركاه حامد مجدى -  621

 335121   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9387  2125/11/27 حتى سارى  وشركاه سالمه دمحم سٌد حاتم -  622

 368158   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9413  2125/15/18 حتى سارى  وابنائه مطاوع احمد -  623

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9378  2124/17/19 حتى سارى  الحدٌث البناء كٌماوٌات لتجاره العسٌلً شركه -  624

324416 

 324416   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9378  2124/17/19 حتى سارى  البناء لكٌماوٌات لعسٌلىا شركة -  625

   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9378  2124/17/19 حتى سارى  الحدٌث البناء كٌماوٌات لتجاره العسٌلً شركه -  626

324416 

 324416   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9378  2124/17/19 حتى سارى  البناء لكٌماوٌات العسٌلى شركة -  627

 377975   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9381  2126/15/27 حتى سارى  وشركاه عزت احمد -  628

 114214   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9361  2123/12/17 حتى سارى  وشركاه حواش دمحم -  629

 114214   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9361  2123/12/17 حتى سارى  هوشركا حواش دمحم الهندسٌة الخراطة -  631

 344128   برلم    21211617:  تارٌخ ، 7421  2122/12/11 حتى سارى  وشرٌكها الصنطاوى شركة -  631

   رلمب    21211617:  تارٌخ ، 9418  2126/16/15 حتى سارى  المالٌة االوراق  محافظ وادارة لتكوٌن عكاظ -  632

378316 

  2113/12/27 حتى سارى  وشركاها اسماعٌل احمد هاله جوده اسماعٌل سٌد احمد ورثه والزٌوت للحلوٌات السالم شركه -  633

 255118   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9394

:  تارٌخ ، 9394  2113/12/27 حتى سارى  وشركاه جوده اسماعٌل سٌد احمد والزٌوت للحلوٌات السالم شركه -  634

 255118   برلم    21211617

  2113/12/27 حتى سارى(  وشركاه فهمى دمحم سناء) جودة اسماعٌل سٌد احمد ورثة والزٌوت للحلوٌات السالم شركة -  635

 255118   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9394



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حتى سارى  وشركاه جودة اسماعٌل سٌد احمد هدي و جوده اسماعٌل سٌد احمد ورثه والزٌوت للحلوٌات السالم شركه -  636

 255118   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9394  2113/12/27

  2123/12/27 حتى سارى  وشركاها اسماعٌل احمد هاله جوده اسماعٌل سٌد احمد ورثه والزٌوت للحلوٌات السالم شركه -  637

 255118   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9395

:  تارٌخ ، 9395  2123/12/27 حتى سارى  وشركاه جوده اسماعٌل سٌد احمد والزٌوت للحلوٌات السالم شركه -  638

 255118   برلم    21211617

  2123/12/27 حتى سارى(  وشركاه فهمى دمحم سناء) جودة اسماعٌل سٌد احمد ورثة والزٌوت للحلوٌات السالم شركة -  639

 255118   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9395

 حتى سارى  وشركاه جودة اسماعٌل سٌد احمد هدي و جوده اسماعٌل سٌد احمد ورثه والزٌوت للحلوٌات السالم شركه -  641

 255118   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9395  2123/12/27

 366141   برلم    21211617:  تارٌخ ، 9416  2125/12/14 حتى سارى  وشركاه مصطفً سٌد -  641

 418628   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9449  2126/16/27 حتى سارى  وشركاه حسٌن دمحم هاجر -  642

    21211621:  تارٌخ ، 9524  2126/13/11 حتى سارى  وشركاءهما هللا عبد علً واٌمن علً هللا عبد علً رضا -  643

 375392   برلم

 365214   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9514  2125/11/13 حتى سارى  واوالده سلٌم عواد -  644

 267683   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9452  2126/17/16 حتى سارى  وشركاه اسكاروس ٌوسؾ بهجت -  645

 267683   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9452  2126/17/16 حتى سارى  وشركاه اسكاروس ٌوسؾ بهجت -  646

    21211621:  تارٌخ ، 9527  2126/14/12 حتى سارى  الكهربائٌه االدوات لتجاره وشركاه نديلسط لبٌب سمٌر -  647

 295113   برلم

    21211621:  تارٌخ ، 9473  2126/13/27 حتى سارى  وشركاه مرسً فتحً دمحم والتجاره للهندسه الفنٌه الشركه -  648

 337772   برلم

    21211621:  تارٌخ ، 9473  2126/13/27 حتى سارى(   وشركاه مرسً فتحً)  جارهوالت للهندسه الفنٌه الشركه -  649

 337772   برلم

 147286   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9461  2126/17/19 حتى سارى  وشرٌكته سالم علً دمحم اسماعٌل -  651

 147286   برلم    21211621:  رٌختا ، 9461  2126/17/19 حتى سارى  وشركاه الداٌم عبد دمحم منصور -  651

 147286   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9461  2126/17/19 حتى سارى  وشرٌكتها اسماعٌل دمحم سعاد -  652

 147286   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9461  2126/17/19 حتى سارى  وشرٌكه سالم عمرو -  653

 339153   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9448  2126/16/12 تىح سارى  وشركاه الرشٌدى محمود مجدى -  654

 339153   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9448  2126/16/12 حتى سارى  وشركاه الرشٌدى محمود مجدى -  655

 365789   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9474  2125/12/14 حتى سارى  وشرٌكها مصطفً دمحم احمد امٌره -  656



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211621:  تارٌخ ، 9497  2126/16/15 حتى سارى  وشرٌكته ؼنٌم دمحم دمحم خالد الحدٌثه العلمٌه االجهزه شركه -  657

 378281   برلم

    21211621:  تارٌخ ، 9497  2126/16/15 حتى سارى  وشرٌكه عبده دمحم هشام - الحدٌثه العلمٌه االجهزه شركه -  658

 378281   برلم

    21211621:  تارٌخ ، 9447  2126/16/17 حتى سارى  هٌبه عبدالسالم احمد دمحم - المعدنٌه للثروه الهٌبه هشرك -  659

 378677   برلم

   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9447  2126/16/17 حتى سارى  وشركاه هٌبه احمد دمحم}  المعدنٌه للثروه الهٌبه شركه -  661

378677 

 415897   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9475  2126/12/17 حتى سارى  رٌكهوش هندى احمد -  661

 331711   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9512  2125/14/17 حتى سارى  شاكر فخري فاٌز فاٌك وفاٌك فٌكتور -  662

 168961   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9491  2125/12/22 حتى سارى  وشركاه حبٌب مصطفً محمود -  663

 313841   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9476  2122/14/25 حتى سارى  وشرٌكته حسن جالل احمد محمود -  664

 294125   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9566  2126/12/23 حتى سارى  وشركاه مكاوي عوض عٌد -  665

 294125   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9566  2126/12/23 حتى سارى  تاوضروس فلتس لمعى مرفت شركة -  666

 288131   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9596  2125/13/24 حتى سارى  وشركاه ؼٌته سٌد دمحم -  667

    21211621:  تارٌخ ، 9544  2126/14/11 حتى سارى  نٌروز سلٌمان طلعت ماٌكل وشرٌكه ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ دمحم -  668

 417197   برلم

 386526   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9584  2123/13/31 حتى سارى  وشرٌكته داود طارق -  669

:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكهم عبدالسالم اسماعٌل وعبدالسالم شهاوي دمحم عبدالستار -  671

 378639   برلم    21211621

    21211621:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  دمحم صالح طفىومص السالم وعبد شهاوى دمحم الستار عبد -  671

 378639   برلم

 378639   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكه شهاوى دمحم الستار عبد -  672

 378639   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  دمحم صالح ومصطفى دمحم عبدالستار -  673

:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكهم عبدالسالم اسماعٌل وعبدالسالم شهاوي دمحم عبدالستار -  674

 378639   برلم    21211621

    21211621:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  دمحم صالح ومصطفى السالم وعبد شهاوى دمحم الستار عبد -  675

 378639   برلم

 378639   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكه شهاوى دمحم الستار عبد -  676

 378639   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9612  2126/16/14 حتى سارى  دمحم صالح ومصطفى دمحم عبدالستار -  677

 281738   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9565  2124/13/14 حتى سارى  وشركاه مكاوي عوض لطفً -  678



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 281738   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9565  2124/13/14 حتى سارى  وشركاه مكاوي عوض لطفً -  679

 281738   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9565  2124/13/14 حتى سارى  وشركاه مكاوي عوض لطفً -  681

 338252   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9551  2126/14/21 حتى سارى  وشرٌكته حسانٌن دمحم عمٌلى سعٌد -  681

 417299   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9543  2126/14/19 حتى سارى  وشركاة دمحم احمد على مصطفى -  682

 235811   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9545  2125/15/11 حتى سارى  وشركاه الباز منصور احمد دمحم احمد -  683

 337859   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9597  2126/13/31 حتى سارى  وشركاه عبدالؽنً بكر -  684

 271368   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9613  2122/13/12 حتى سارى  وشركاه علً بخٌت جمعه -  685

 271368   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9613  2122/13/12 حتى سارى  وشركاه علً بخٌت جمعه -  686

 333551   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9553  2125/18/21 حتى سارى  وشركاها عماره عبدالحً سامٌه -  687

 339268   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9588  2126/16/12 حتى سارى  وشرٌكه  عوٌس امٌن دمحم طارق -  688

 394674   برلم    21211621:  تارٌخ ، 9617  2122/12/14 حتى سارى  واالستٌراد للتصدٌر ىالبنان شركه -  689

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9714  2112/11/15 حتى سارى  وشركاه السعد عادل لالنشاءات جروب اٌجٌبت -  691

343711 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9715  2117/11/15 حتى سارى  وشركاه السعد عادل لالنشاءات جروب اٌجٌبت -  691

343711 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9716  2122/11/15 حتى سارى  وشركاه السعد عادل لالنشاءات جروب اٌجٌبت -  692

343711 

 369161   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9633  2125/16/18 حتى سارى  شركاه و نجٌب رومانً -  693

 391476   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9727  2121/11/11 حتى سارى  وشرٌكته سوٌلم ابراهٌم دمحم -  694

 391476   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9728  2125/11/11 حتى سارى  وشرٌكته سوٌلم ابراهٌم دمحم -  695

 411315   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9641  2125/13/14 حتى سارى  وشركاه عطا سامى رأفت دمحم -  696

    21211622:  تارٌخ ، 9683  2124/14/26 حتى سارى  متولى الرؤوؾ عبد ابراهٌم دمحم و دمحم ابراهٌم دمحم احمد -  697

 398845   برلم

 366432   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9698  2125/12/28 حتى سارى  دمحم عثمان دمحم ورثه -  698

 294349   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9661  2126/13/19 حتى سارى  ركاهوش نجٌب -  699

 418593   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9661  2126/16/25 حتى سارى  وشرٌكه رزق سامى الهامى مٌنا -  711

 418593   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9661  2126/16/25 حتى سارى  وشرٌكه مٌخائٌل لطفى البٌر -  711

 285125   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9673  2124/11/13 حتى سارى  وشركاها فرج لٌلً -  712

 285125   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9673  2124/11/13 حتى سارى  وشركاه عبدالرازق شفٌك محمود -  713



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 294166   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9678  2126/12/16 حتى سارى  شركاه و تامرحمدي -  714

 418286   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9647  2126/16/18 حتى سارى  وشركاه عبدالهادى حجازى دمحم -  715

 235482   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9636  2125/14/11 حتى سارى  السٌارات ؼٌار لمطع كمال ابو -  716

 418618   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9691  2126/16/26 حتى سارى  وشرٌكتها جوهر رانٌا -  717

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9691  2126/16/26 حتى سارى  الترفٌهٌه لاللعاب سرحان وساره  جوهر رانٌا -  718

418618 

 418854   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9659  2126/17/16 حتى سارى  وشرٌكه سعدى ٌاسر -  719

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 7827  2126/15/16 حتى سارى  محدودة مسئولٌة ذات شركة واالنشاء العمارة شركة -  711

241644 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9711  2119/11/31 حتى سارى  وشركاه عفٌفً عبدالعلٌم العزٌز عبد حسن -  711

326893 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9712  2124/11/31 حتى سارى  وشركاه عفٌفً عبدالعلٌم العزٌز عبد حسن -  712

326893 

 261156   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9719  2125/12/13 حتى سارى  وشركاه حسٌن اسماعٌل محمود -  713

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9655  1983/14/26 حتى سارى  والمري المدن الناره العامه المصرٌه الشركه -  714

134576 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9655  1983/14/26 حتى سارى  اٌلٌجٌكت الكهربائٌة للمشروعات العامة الشركة -  715

134576 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9655  1983/14/26 حتى سارى(  اٌلٌجكت) الكهربائٌه للمشروعات العامه الشركه -  716

134576 

 296596   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9684  2126/17/16 حتى سارى  وشركاه الشرٌؾ المحسن عبد -  717

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9684  2126/17/16 حتى سارى  وشركاهم ابراهٌم ودمحم الشرٌؾ المحسن عبد -  718

296596 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9667  2115/18/22 حتى رىسا(   عٌاد زكً مكرم ورثه) وشركاه زخاري زكً سامٌه -  719

291771 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9668  2111/18/22 حتى سارى(   عٌاد زكً مكرم ورثه) وشركاه زخاري زكً سامٌه -  721

291771 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9669  2115/18/22 حتى سارى(   عٌاد زكً مكرم ورثه) وشركاه زخاري زكً سامٌه -  721

291771 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9671  2121/18/22 حتى سارى(   عٌاد زكً مكرم ورثه) وشركاه زخاري زكً سامٌه -  722

291771 

   برلم    21211622:  تارٌخ ، 9671  2125/18/22 حتى سارى(   عٌاد زكً مكرم ورثه) وشركاه زخاري زكً سامٌه -  723

291771 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 378449   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9832  2126/16/11 حتى سارى  النجؾ لصناعه تً ام النجدي شركه -  724

   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9827  2124/15/13 حتى سارى  وشرٌكه مكاوى  عبدالحمٌد شعبان صبحى -  725

398956 

 415752   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9797  2126/12/13 حتى سارى  وشرٌكه ابوعلى سعد بدران -  726

 348195   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9753  2122/18/24 حتى سارى  وشركاه اسماعٌل علً دمحم/ د -  727

 414931   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9812  2126/11/15 حتى سارى  وشركاة السكرى احمد -  728

 176111   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9763  2126/14/11 حتى سارى  اناخو الفداوي -  729

 176111   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9763  2126/14/11 حتى سارى  اخوان الفداوي -  731

 176111   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9763  2126/14/11 حتى سارى  اخوان الفداوي -  731

 337656   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9761  2126/13/21 حتى سارى(   وشركاة خلٌل ناجً)  للتجاره دلتا -  732

 116916   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9823  2126/15/14 حتى سارى  وشركاه سلٌمان 1 ج 1 ل -  733

 116916   مبرل    21211623:  تارٌخ ، 9823  2126/15/14 حتى سارى  وشركاه لٌفً موسً البٌر -  734

 116916   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9823  2126/15/14 حتى سارى  وشركاه شعراوي عامر دمحم -  735

 367917   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9795  2121/14/29 حتى سارى  وشركاه دمحم الهم كامل احمد -  736

 367917   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9796  2125/14/29 حتى سارى  وشركاه دمحم الهم كامل احمد -  737

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9814  2113/11/25 حتى سارى  وشركاه مروان هانً -  738

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9814  2113/11/25 حتى سارى  والصناعة للتجارة االتحاد شركة -  739

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9815  2118/11/25 حتى سارى  وشركاه مروان هانً -  741

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9815  2118/11/25 حتى سارى  والصناعة للتجارة االتحاد شركة -  741

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9816  2123/11/25 حتى سارى  وشركاه مروان هانً -  742

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9816  2123/11/25 حتى سارى  والصناعة للتجارة االتحاد شركة -  743

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9817  2118/11/25 حتى سارى  وشركاه مروان هانً -  744

 215976   برلم    21211623 : تارٌخ ، 9817  2118/11/25 حتى سارى  والصناعة للتجارة االتحاد شركة -  745

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9818  2113/11/25 حتى سارى  وشركاه مروان هانً -  746

 215976   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9818  2113/11/25 حتى سارى  والصناعة للتجارة االتحاد شركة -  747

 375219   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9737  2126/12/22 حتى سارى  وشرٌكه دمحم حسنً دمحم -  748

 375219   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9737  2126/12/22 حتى سارى  تورز بشاٌر -  749



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9742  2126/16/15 حتى سارى  حجازي عبدالوهاب واحمد الطنبارى علً احمد -  751

378285 

 378285   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9742  2126/16/15 حتى سارى  الداخلً والتصمٌم لالثاث اسكوٌر -  751

 351441   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9744  2117/12/11 حتى سارى  وشرٌكها شدٌد السمٌع عبد منال -  752

 351441   برلم    21211623:  ختارٌ ، 9744  2117/12/11 حتى سارى  وشركاتها شدٌد السمٌع عبد منال -  753

 351441   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9745  2122/12/11 حتى سارى  وشرٌكها شدٌد السمٌع عبد منال -  754

 351441   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9745  2122/12/11 حتى سارى  وشركاتها شدٌد السمٌع عبد منال -  755

:  تارٌخ ، 9818  2126/16/11 حتى سارى(   وشرٌكته معتوق دمحم احمد صبحى دمحم)  رٌةالمص اٌر اومٌجا شركة -  756

 418191   برلم    21211623

 418191   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9818  2126/16/11 حتى سارى  وشرٌكه صادق ولٌد -  757

 418191   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9818  2126/16/11 حتى سارى  وشركاة معتوق دمحم احمد صبحى دمحم -  758

 271981   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9825  2112/12/14 حتى سارى  وشركاه هاشم عبدالعظٌم دمحم -  759

 271981   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9825  2112/12/14 حتى سارى  وشركاه الاله عبد مصطفى -  761

 237917   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9766  2125/11/23 حتى سارى  وشركاة لرحمنا عبد احمد حسٌن دمحم -  761

   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9766  2125/11/23 حتى سارى  ابراهٌم سٌد دمحم وشرٌكه ابراهٌم سعٌد صبري -  762

237917 

 237917   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9766  2125/11/23 حتى سارى  وشركاة الرحمن عبد احمد حسٌن دمحم -  763

   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9766  2125/11/23 حتى سارى  ابراهٌم سٌد دمحم وشرٌكه ابراهٌم سعٌد صبري -  764

237917 

 417146   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9748  2126/14/19 حتى سارى  وشركاؤها دمحم مكرم منى -  765

 417146   برلم    21211623:  تارٌخ ، 9748  2126/14/19 حتى سارى  وشركاه فرح عبده  دمحمو عبده -  766

 393121   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9899  2126/16/17 حتى سارى  وشركاه شوشه على محمود دمحم -  767

 393121   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9899  2126/16/17 حتى سارى  وشركاؤه شوشه -  768

 377611   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9912  2126/15/21 حتى سارى  وشرٌكه معوض محمود -  769

 377611   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9912  2126/15/21 حتى سارى  وشرٌكه معوض محمود -  771

 339541   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9849  2126/16/23 حتى سارى  وشركاه حسٌن دمحم سمٌر احمد -  771

 339541   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9849  2126/16/23 حتى سارى  وشركاه حسٌن دمحم سمٌر احمد -  772

 339541   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9849  2126/16/23 حتى سارى  وشركاه حسٌن دمحم سمٌر احمد -  773

 392514   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9924  2126/12/21 حتى سارى  عباس مجدى واحمد حامد دمحم اشرؾ -  774



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، 9867  2126/15/15 حتى سارى(  وشركاه نبٌل نادر)  والمٌكانٌكٌه الكهربائٌه للمعدات تكنوترٌد فامى -  775

 338571   برلم    21211624

 418529   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9846  2126/16/21 حتى سارى  وشرٌكه لزمان انٌس اكرم -  776

 حتى سارى  وشركائها مرلص ٌعموب فهمى فؤاد هٌالنه مرلص التبرٌدروٌال ومخازن المحفوظة للمأكوالت مصر شركة -  777

 71134   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9854  2124/15/31

    21211624:  تارٌخ ، 9854  2124/15/31 ىحت سارى  وشركاه مرلص ٌعموب فهمى المحفوظة للحوم مصر شركة -  778

 71134   برلم

 9854  2124/15/31 حتى سارى  وشركاه مرلص ٌعموب فهمً( روٌال) والتبرٌدات المحفوظه للماكوالت مصر شركه -  779

 71134   برلم    21211624:  تارٌخ ،

 379633   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9841  2126/17/17 حتى سارى  وشركاه انٌس اكرم -  781

 379633   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9841  2126/17/17 حتى سارى  وشرٌكته انٌس اكرم -  781

 379633   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9841  2126/17/17 حتى سارى  وشركاه وهبه لبٌب وهبه -  782

 379633   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9841  2126/17/17 حتى سارى  وشركاه انٌس اكرم -  783

 379633   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9841  2126/17/17 حتى سارى  وشرٌكته انٌس اكرم -  784

 379633   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9841  2126/17/17 حتى سارى  وشركاه وهبه لبٌب وهبه -  785

   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9842  2122/18/29 حتى سارى  وشركاه جاد ولٌد للحاسبات الهدى نور مجموعه -  786

385315 

    21211624:  تارٌخ ، 98443  2126/15/13 حتى سارى(   وشركاة السحار ابراهٌم دمحم هاشم سعٌد)  المدٌنة مكتبة -  787

 266712   برلم

   برلم    21211624:  تارٌخ ، 98443  2126/15/13 ىحت سارى  وشركاه السحار هاشم عزت دمحم 1 المدٌنه مكتبه -  788

266712 

 396327   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9861  2122/11/17 حتى سارى  شرٌكه و احمد كمال دمحم -  789

 396327   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9861  2122/11/17 حتى سارى  احمد كمال دمحم شرٌكة و دمحم عصام تامر -  791

 396327   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9861  2122/11/17 حتى سارى  شرٌكه و احمد كمال دمحم -  791

 396327   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9861  2122/11/17 حتى سارى  احمد كمال دمحم شرٌكة و دمحم عصام تامر -  792

 372628   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9855  2125/11/17 حتى سارى  شركاه و بطرس فاٌك ماهر -  793

 379511   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9928  2126/17/12 حتى سارى  وشرٌكته مٌخائٌل بدٌر عاطؾ -  794

 392846   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9911  2126/15/12 حتى سارى  وشركائها رشوان دمحم السٌد عزة -  795

 411692   برلم    21211624:  تارٌخ ، 9918  2124/12/29 حتى سارى  شركاه و صبرى حسنعبدالم ابراهٌم -  796

 353   برلم    21211625:  تارٌخ ، 8189  2118/6/21حتى سارى  وولده موصٌري ابراهٌم -  797



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 341357   لمبر    21211627:  تارٌخ ، 9971  2126/17/24 حتى سارى(   وشرٌكته شاكر نبٌل)  اٌزواٌجبت -  798

 379854   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9966  2126/17/25 حتى سارى  والمماوالت للهندسه وشركاه النجار شركه -  799

 12556   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  علً عبدالحمٌد واخٌه علً مصطفً -  811

   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  واخوه لًع مصطفً دمحم - على مصطفى خلفاء -  811

12556 

   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  واخوه علً مصطفً دمحم علً مصطفً خلفاء شركه -  812

12556 

    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  مصطفى واحمد مصطفى دمحم على مصطفى خلفاء شركة -  813

 12556   برلم

    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  للمماوالت علً مصطفً واحمد علً مصطفً دمحم شركه -  814

 12556   برلم

 12556   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  على مصطفى خلفاء شركة -  815

 12556   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  على مصطفى خلفاء شركة -  816

 12556   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9956  2125/17/14 حتى سارى  علً مصطفً خلفاء -  817

  2126/16/17 حتى ارىس  وشركاه العال عبد حسن فهمً اٌمن -والتصدٌر واالستٌراد العامه للمماوالت المصرٌه الشركه -  818

 296215   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9945

 392397   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9938  2126/14/17 حتى سارى  شرٌكة و زاٌد محمود دمحم محمود -  819

 392397   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9938  2126/14/17 حتى سارى  وشركاه زاٌد محمود دمحم محمود -  811

 392397   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9938  2126/14/17 حتى سارى  شرٌكة و زاٌد محمود دمحم محمود -  811

 392397   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9938  2126/14/17 حتى سارى  وشركاه زاٌد محمود دمحم محمود -  812

 392397   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9938  2126/14/17 حتى سارى  شرٌكة و زاٌد محمود دمحم محمود -  813

 392397   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9938  2126/14/17 حتى سارى  وشركاه زاٌد محمود دمحم محمود -  814

 252755   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9964  2123/17/17 حتى سارى  شرٌكه خلٌفهو دمحم خلٌفه -  815

    21211627:  تارٌخ ، 11135  2114/12/14 حتى سارى  وشرٌكهم عبدالحمٌد دمحم والمهندس عطٌه زٌان عطٌه -  816

 286282   برلم

    21211627:  تارٌخ ، 11136  2119/12/14 حتى سارى  وشرٌكهم عبدالحمٌد دمحم والمهندس عطٌه زٌان عطٌه -  817

 286282   برلم

    21211627:  تارٌخ ، 11137  2114/12/14 حتى سارى  وشرٌكهم عبدالحمٌد دمحم والمهندس عطٌه زٌان عطٌه -  818

 286282   برلم

    21211627:  تارٌخ ، 11138  2119/12/14 حتى سارى  وشرٌكهم عبدالحمٌد دمحم والمهندس عطٌه زٌان عطٌه -  819

 286282   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211627:  تارٌخ ، 11134  2126/13/19 حتى ىسار  ابراهٌم عطٌه فهمً وابراهٌم ابراهٌم عطٌه فهمً -  821

175387 

   برلم    21211627:  تارٌخ ، 11134  2126/13/19 حتى سارى  وشرٌكهم عطٌة فهمى وهشام عطٌة فهمى ابراهٌم -  821

175387 

   برلم    21211627:  تارٌخ ، 11134  2126/13/19 حتى سارى  عبدالرحٌم احمد وعبدالرحٌم عطٌه فهمى هشام -  822

175387 

    21211627:  تارٌخ ، 9971  2125/13/25 حتى سارى  وشركاه شحاته دمحم مصطفً - الكتب لتجلٌد الفنٌه الورشه -  823

 212682   برلم

    21211627:  تارٌخ ، 9971  2125/13/25 حتى سارى  وشركاه شحاته دمحم مصطفً - والتجاره للطباعه المصطفً -  824

 212682   برلم

:  تارٌخ ، 9971  2125/13/25 حتى سارى  وشركاه شحاته دمحم مصطفى- والتوزٌع والنشر للطباعه المصطفى -  825

 212682   برلم    21211627

    21211627:  تارٌخ ، 9971  2125/13/25 حتى سارى  وشركاه شحاته دمحم مصطفً - الكتب لتجلٌد الفنٌه الورشه -  826

 212682   مبرل

    21211627:  تارٌخ ، 9971  2125/13/25 حتى سارى  وشركاه شحاته دمحم مصطفً - والتجاره للطباعه المصطفً -  827

 212682   برلم

:  تارٌخ ، 9971  2125/13/25 حتى سارى  وشركاه شحاته دمحم مصطفى- والتوزٌع والنشر للطباعه المصطفى -  828

 212682   برلم    21211627

   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9996  2126/16/18 حتى سارى  وشركاه ٌسري عمرو/ للمماوالت نورماندي شركه -  829

295996 

:  تارٌخ ، 9983  2125/19/11 حتى سارى  وشركاه  حمدى الدٌن نور االراضى واستزراع لالستصالح مصر فرسان -  831

 412445   برلم    21211627

 236349   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9947  2125/16/22 حتى سارى  وشرٌكه الؽزاوي علً زكً -  831

 412127   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9941  2125/16/13 حتى سارى  وشرٌكه دمحم هللا عبد خالد -  832

 336678   برلم    21211627:  تارٌخ ، 11127  2121/11/29 حتى سارى  وشركاه المنٌاوي برسوم لبٌب رضا -  833

 336678   برلم    21211627:  تارٌخ ، 11128  2126/11/29 حتى سارى  وشركاه المنٌاوي برسوم لبٌب رضا -  834

 367735   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9952  2125/14/19 حتى سارى  وشركائها ٌوسؾ دمحم جٌهان -  835

 291115   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9981  2125/19/11 حتى سارى  وشركاه عوض عبدالحلٌم عبداللطٌؾ دمحم -  836

 291115   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9981  2125/19/11 حتى سارى  وشركاه امٌن دمحم راشد احمد عمرو -  837

 322923   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9959  2114/15/26 حتى سارى  وشركاه سعٌد فرؼلً دمحم حلمً -  838

 322923   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9961  2119/15/26 حتى سارى  وشركاه سعٌد فرؼلً دمحم حلمً -  839

 322923   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9961  2124/15/26 حتى سارى  وشركاه سعٌد فرؼلً دمحم حلمً -  841



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 391388   برلم    21211627:  تارٌخ ، 9972  2125/16/16 حتى سارى  وشركاه فرج ٌوسؾ نبٌل -  841

 377113   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11153  2126/15/17 حتى سارى  وشرٌكه دمحم العاطً عبد اشرؾ -  842

 377113   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11153  2126/15/17 حتى سارى  وشركاه دمحم العاطى عبد اشرؾ -  843

 377113   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11153  2126/15/17 حتى سارى  وشرٌكه دمحم العاطً عبد اشرؾ -  844

 377113   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11153  2126/15/17 حتى سارى  وشركاه دمحم العاطى عبد اشرؾ -  845

   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11176  2114/11/14 حتى سارى  وشركاه النصر سٌؾ عبدالوهاب احمد/  الجنتٌل -  846

327314 

   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11177  2119/11/14 حتى سارى  وشركاه النصر سٌؾ عبدالوهاب احمد/  الجنتٌل -  847

327314 

   رلمب    21211628:  تارٌخ ، 11178  2124/11/14 حتى سارى  وشركاه النصر سٌؾ عبدالوهاب احمد/  الجنتٌل -  848

327314 

    21211628:  تارٌخ ، 11111  2118/19/21 حتى سارى(   وشركائها عبدهللا عبدالحمٌد مدٌحه) مروتكس شركه -  849

 253576   برلم

    21211628:  تارٌخ ، 11111  2113/19/21 حتى سارى(   وشركائها عبدهللا عبدالحمٌد مدٌحه) مروتكس شركه -  851

 253576   برلم

    21211628:  تارٌخ ، 11112  2118/19/21 حتى سارى(   وشركائها عبدهللا عبدالحمٌد مدٌحه) مروتكس شركه -  851

 253576   برلم

    21211628:  تارٌخ ، 11113  2123/19/21 حتى سارى(   وشركائها عبدهللا عبدالحمٌد مدٌحه) مروتكس شركه -  852

 253576   برلم

 295716   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11114  2126/15/26 حتى سارى  وشرٌكه هاشم حسانٌن احمد -  853

 411117   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11188  2125/11/28 حتى سارى  وشرٌكته دمحم اللطٌؾ عبد على احمد -  854

 411117   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11188  2125/11/28 حتى سارى  شرٌكها و المولى جاد عبدالمادر والء -  855

 411117   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11188  2125/11/28 حتى سارى  وشرٌكه حسن اسماعٌل موسً اسماعٌل -  856

 411117   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11188  2125/11/28 حتى سارى  وشرٌكته دمحم اللطٌؾ عبد على احمد -  857

 411117   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11188  2125/11/28 حتى سارى  شرٌكها و المولى ادج عبدالمادر والء -  858

 411117   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11188  2125/11/28 حتى سارى  وشرٌكه حسن اسماعٌل موسً اسماعٌل -  859

 391521   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11184  2125/11/17 حتى سارى  وشركاه محمود مصطفى -  861

 391521   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11184  2125/11/17 حتى سارى  وشرٌكته محمود مصطفى -  861

 391521   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11184  2125/11/17 حتى سارى  وشركاه محمود مصطفى -  862

 391521   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11184  2125/11/17 حتى سارى  وشرٌكته محمود مصطفى -  863



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 116218   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  وشركاه جرجس زكً -  864

    21211628:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  وشركاه جرجس زكى وخلفاء وشركاه جرجس زكى سامى -  865

 116218   برلم

:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  وشركاهم ونشات وامٌر جرجس زكى سامى للحلوٌات االمٌر شركة -  866

 116218   برلم    21211628

 116218   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  زكى سامى ونشات امٌر شركة -  867

 116218   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  وشركاه جرجس زكً -  868

    21211628:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  وشركاه جرجس زكى وخلفاء وشركاه جرجس زكى سامى -  869

 116218   برلم

:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  وشركاهم ونشات وامٌر جرجس زكى سامى للحلوٌات االمٌر شركة -  871

 116218   برلم    21211628

 116218   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11124  2126/12/24 حتى سارى  زكى سامى ونشات امٌر شركة -  871

 416384   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11121  2126/13/19 حتى سارى  وشرٌكه ابراهٌم سٌد عالء -  872

:  تارٌخ ، 11116  2126/14/25 حتى سارى  والتصدٌر لالستٌراد بٌشالطرا( S) وشرٌكه حسن  حسٌن حسن ابراهٌم -  873

 417424   برلم    21211628

 335289   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11164  2125/11/11 حتى سارى  وشرٌكته حنفً دمحم مصطفً -  874

 373445   برلم    21211628:  تارٌخ ، 11118  2125/12/11 حتى سارى  وشرٌكه صبحً صفوت -  875

 418389   برلم    21211628:  تارٌخ ، 1115  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكه وردانى فاروق  ربٌع -  876

 266743   برلم    21211629:  تارٌخ ، 111674741    وشركاه محمود كامل ممدوح دمحم -  877

 266743   برلم    21211629:  تارٌخ ، 111674741    وشركاه محمود كامل ممدوح -  878

 267651   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11212  2126/17/13 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم مصطفى -  879

 267651   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11212  2126/17/13 حتى سارى  وشرٌكته ابراهٌم السٌد -  881

 267651   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11212  2126/17/13 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم مصطفى -  881

 267651   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11212  2126/17/13 حتى سارى  وشرٌكته ابراهٌم السٌد -  882

 267651   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11212  2126/17/13 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم مصطفى -  883

 267651   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11212  2126/17/13 حتى ارىس  وشرٌكته ابراهٌم السٌد -  884

 211523   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11188  2126/16/12 حتى سارى  شلبً مفٌد انجال -  885

 211523   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11188  2126/16/12 حتى سارى  دانجاله شلبً منٌر -  886

 397939   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11139  2123/11/11 حتى سارى  وشرٌكتة مادرال عبد ماجد -  887



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 397939   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11139  2123/11/11 حتى سارى  وشرٌكتها دمحم الهادى عبد سحر -  888

 397939   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11139  2123/11/11 حتى سارى  وشرٌكتة المادر عبد ماجد -  889

 397939   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11139  2123/11/11 حتى سارى  وشرٌكتها دمحم الهادى عبد سحر -  891

 332836   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11299  2125/17/16 حتى سارى  وشركاه خلٌفه زكرٌا رفعت -  891

 363515   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11193  2124/11/11 حتى سارى  وشركاه حسٌن فؤاد اشرؾ -  892

 411684   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11218  2125/14/26 حتى سارى  مامون وخالد زٌد ابو حسن شركه -  893

 338911   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11164  2126/15/25 حتى سارى  وشركاه  نجٌب  محمود سٌد -  894

 116797   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11144  2126/15/15 حتى سارى  وشركاه عبدالمسٌح مًعز.  م -  895

   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11144  2126/15/15 حتى سارى  الخٌاطه لوازم لتجارة جندى نسٌم ونبٌل هانى شركة -  896

116797 

 389121   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11227  2124/19/29 حتى سارى  وشركاه سلٌمان دمحم ولٌد شركة -  897

 371451   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11185  2125/19/13 حتى سارى  وشركاه احمد دمحم مصطفً -  898

 335155   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11137  2125/11/13 حتى سارى  المتحده للتجاره النمرسى شركه -  899

 349995   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11165  2117/11/19 حتى سارى  االلمشه لتجاره ٌجًالمل شركه -  911

 349995   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11166  2122/11/19 حتى سارى  االلمشه لتجاره الملٌجً شركه -  911

 296886   برلم    21211629:  رٌختا ، 11211  2126/17/21 حتى سارى  للتصدٌر الصفا وشرٌكها الملٌجى سنٌه -  912

 296886   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11211  2126/17/21 حتى سارى  وشرٌكته محمود ابراهٌم -  913

 296886   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11211  2126/17/21 حتى سارى  الجوى للشحن الصفا -  914

 296886   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11211  2126/17/21 حتى سارى  للتصدٌر الصفا وشرٌكها الملٌجى سنٌه -  915

 296886   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11211  2126/17/21 حتى سارى  وشرٌكته محمود ابراهٌم -  916

 296886   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11211  2126/17/21 حتى سارى  الجوى للشحن الصفا -  917

 338782   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11137  2126/15/15 حتى سارى  وشركاه كرمى لكمٌ -  918

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم احمد علً -  919

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه شعبان دمحم خمٌس -  911

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم احمد علً -  911

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه شعبان دمحم خمٌس -  912

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم احمد علً -  913

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه شعبان دمحم خمٌس -  914



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه ابراهٌم احمد علً -  915

 84359   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11189  2123/15/15 حتى سارى  وشركاه شعبان دمحم خمٌس -  916

 417135   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11172  2126/14/19 حتى سارى  شرٌكه و حسن دمحم محمود طارق -  917

 272474   برلم    21211629:  تارٌخ ، 11213  2122/16/12 حتى سارى  وشرٌكه بٌومً علً كوافٌر -  918

:  تارٌخ ، 11315  2126/15/13 حتى سارى  وشركاه الشٌن سعد دمحم الشٌنكو والمماوالت للتجاره المتحده الشركه -  919

 266733   برلم    21211631

:  تارٌخ ، 11315  2126/15/13 حتى سارى  الشٌن سعد دمحم شرٌؾ الشٌنكو والمماوالت للتجاره المتحده الشركه -  921

 266733   برلم    21211631

 ، 11315  2126/15/13 حتى سارى  وشركائها الشٌن سعد سعد امانى - الشٌنكو والمماوالت للتجارة المتحدة الشركه -  921

 266733   برلم    21211631:  تارٌخ

 415386   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11311  2126/11/27 حتى سارى  وشرٌكه النبى عبد سعٌد دمحم -  922

:  تارٌخ ، 11311  2126/11/27 حتى سارى  وشرٌكته النبى عبد سعٌد دمحم - التسوٌك لبحوث تراست شركه -  923

 415386   برلم    21211631

 333255   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11277  2125/18/16 حتى سارى  وشركاه بكر ابو -  924

 333255   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11277  2125/18/16 حتى سارى  وشركاه بكر ابو -  925

 418415   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11253  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكه عبدالحلٌم لبٌسى سعٌد عمرو -  926

 418415   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11253  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكها احمد سالمه حسن دٌنا -  927

 321933   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11298  2119/14/23 حتى سارى  دمحم احمد سٌد اوالد -  928

 حتى سارى  لالستثمار والئحتة 81 لسنة 159ق(  مصرٌة مساهمه شركة)  واالسمنت التسلٌح حدٌد لتجارة الشنب -  929

 321933   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11298  2119/14/23

 321933   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11298  2119/14/23 حتى سارى  دمحم احمد سٌد اوالد -  931

 حتى سارى  لالستثمار والئحتة 81 لسنة 159ق(  مصرٌة مساهمه شركة)  واالسمنت التسلٌح حدٌد لتجارة الشنب -  931

 321933   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11298  2119/14/23

 354434   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11278  2113/17/19 حتى سارى  هاوشرٌكت دمحم توفٌك صفاء -  932

 354434   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11278  2113/17/19 حتى سارى  وشركائها السعٌد دمحم منى شركة -  933

 354434   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11279  2118/17/19 حتى سارى  وشرٌكتها دمحم توفٌك صفاء -  934

 354434   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11279  2118/17/19 حتى سارى  وشركائها السعٌد دمحم منى شركة -  935

 354434   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11281  2123/17/19 حتى سارى  وشرٌكتها دمحم توفٌك صفاء -  936

 354434   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11281  2123/17/19 حتى سارى  وشركائها السعٌد دمحم منى شركة -  937

 418415   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11253  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكه عبدالحلٌم لبٌسى سعٌد عمرو -  938



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 418415   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11253  2126/16/14 حتى سارى  وشرٌكها احمد سالمه حسن دٌنا -  939

:  تارٌخ ، 11311  2115/14/21 حتى سارى  صالح واٌمن رٌاض اسامه - التجارٌه والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌه -  941

 331811   برلم    21211631

    21211631:  تارٌخ ، 11311  2115/14/21 حتى سارى  وشرٌكه صالح اٌمن التجارٌه والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌه -  941

 331811   برلم

:  تارٌخ ، 11311  2115/14/21 حتى سارى(  وشرٌكته صالح اٌمن) التجارٌة والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌة -  942

 331811   برلم    21211631

:  تارٌخ ، 11312  2121/14/21 حتى سارى  صالح واٌمن رٌاض اسامه - التجارٌه والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌه -  943

 331811   برلم    21211631

    21211631:  تارٌخ ، 11312  2121/14/21 حتى سارى  وشرٌكه صالح اٌمن التجارٌه والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌه -  944

 331811   برلم

:  تارٌخ ، 11312  2121/14/21 حتى سارى(  وشرٌكته صالح اٌمن) التجارٌة والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌة -  945

 331811   برلم    21211631

:  تارٌخ ، 11313  2125/14/21 حتى سارى  صالح واٌمن رٌاض اسامه - التجارٌه والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌه -  946

 331811   برلم    21211631

    21211631:  تارٌخ ، 11313  2125/14/21 حتى سارى  وشرٌكه صالح اٌمن التجارٌه والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌه -  947

 331811   برلم

:  تارٌخ ، 11313  2125/14/21 حتى سارى(  وشرٌكته صالح اٌمن) التجارٌة والتوكٌالت لالستٌراد الوطنٌة -  948

 331811   برلم    21211631

 91847   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11317  2126/13/14 حتى سارى  وشركاه لوٌدر -  949

 91847   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11317  2126/13/14 حتى سارى  اخوان لوٌدر -  951

 91847   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11317  2126/13/14 حتى سارى  وشركاه لوٌدر -  951

 91847   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11317  2126/13/14 حتى سارى  اخوان لوٌدر -  952

 373961   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11233  2115/12/31 ىحت سارى  وشرٌكتها العزٌز عبد دمحم وفاء -  953

 373961   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11234  2121/12/31 حتى سارى  وشرٌكتها العزٌز عبد دمحم وفاء -  954

 373961   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11235  2125/12/31 حتى سارى  وشرٌكتها العزٌز عبد دمحم وفاء -  955

 375985   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11283  2126/13/21 حتى سارى  جروب كلٌوباترا سٌرامٌكا شركه -  956

 267931   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11232  2126/17/24 حتى سارى  وشركاهم حلمً وسعد وصفً شركه -  957

 377458   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11298  2126/15/15 حتى سارى  وشركاه الخالك عبد دمحم سٌد حمدي -  958

 339239   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11316  2126/16/11 حتى سارى  وشرٌكته عبدالفتاح  خنالد -  959

 339239   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11316  2126/16/11 حتى سارى  وشرٌكته عبدالفتاح  خنالد -  961



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 سارى  castle for financial conculting cfc مصرٌه مساهمه شركه المالٌة االوراق عن المالٌة تشاراتلالس كاسل -  961

 417316   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11316  2126/14/19 حتى

 341258   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11262  2126/17/21 حتى سارى  وشركاه صالح منٌس سمٌر -  962

 341258   برلم    21211631:  تارٌخ ، 11262  2126/17/21 حتى سارى  وشركاه صالح منٌس سمٌر -  963

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 324794   برلم    21211621:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  حشمت الدٌن كمال دمحم -  1

 بنون توثٌك أ 68 برلم موثك عمد بموجب سابما مصر - التجارى ظبى ابو بنن لصالح تجارى رهن  مالحلٌ عبد اٌوب دمحم ماجد -  2

 417612   برلم    21211622:  تارٌخ ، 1107650111 رهن بمبلػ

 221211   برلم    21211628:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  عاٌد سٌد مصطفً -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 فى د 131 برلم موثك عمد بموجب االهلى الوطنى لطر بنن لصالح تجارى رهن  محدوده مسئولٌه ذات شركه مٌدٌكال افري -  1

 224868   برلم    21211613:  تارٌخ ، 11111111 رهن بمبلػ بنون توثٌك 2121/6/1

 توثٌك 2121/6/1 فى د 131 برلم موثك عمد بموجب االهلى الوطنى لطر بنن لصالح تجارى رهن  م.م. ش مٌدٌكال افرى -  2

 224868   برلم    21211613:  تارٌخ ، 11111111 رهن بمبلػ بنون

 فى د 131 برلم موثك عمد بموجب االهلى وطنىال لطر بنن لصالح تجارى رهن  محدوده مسئولٌه ذات شركه مٌدٌكال افري -  3

 224868   برلم    21211613:  تارٌخ ، 11111111 رهن بمبلػ بنون توثٌك 2121/6/1

 توثٌك 2121/6/1 فى د 131 برلم موثك عمد بموجب االهلى الوطنى لطر بنن لصالح تجارى رهن  م.م. ش مٌدٌكال افرى -  4

 224868   برلم    21211613:  تارٌخ ، 11111111 رهن بمبلػ بنون

 115411   برلم    21211617:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  شركاه و المجٌد عبد حسنً -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211617:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  وشركاه  حسنى عبدالمجٌد حسنً  المجٌد عبد والنشر للطباعه مصر مؤسسه -  6

115411 

 115411   برلم    21211617:  تارٌخ ، الرهن جدٌدت  شركاه و المجٌد عبد حسنً -  7

   برلم    21211617:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  وشركاه  حسنى عبدالمجٌد حسنً  المجٌد عبد والنشر للطباعه مصر مؤسسه -  8

115411 

 256162   برلم    21211618:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  وشركاه عبدالرحٌم -  9

 256162   برلم    21211618:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  شركاهو الدالً رؤوؾ -  11

 256162   برلم    21211618:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  وشركاه عبدالؽنً عبدالرحٌم -  11

   برلم    21211618:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  وشركاه الدالى عبود حلمى الشرٌؾ و محمود الؽنى عبد الرحٌم عبد شركة -  12

256162 

 217539   برلم    21211619:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  دروٌش سعد وابراهٌم ٌحًٌ شركه -  13

:  تارٌخ ، المصرى االهلى البنن لصالح رهن لٌد  وشركاه كربونه دمحم دمحم ابراهٌم والكرتون الورق لتجاره االتحاد شركه -  14

 251116   برلم    21211614

 251116   برلم    21211614:  تارٌخ ، المصرى االهلى البنن لصالح رهن لٌد  ٌكهوشر دمحم ابراهٌم محمود -  15

 251116   برلم    21211614:  تارٌخ ، المصرى االهلى البنن لصالح رهن لٌد  وشركاه دمحم ابراهٌم محمود -  16

 152635   برلم    21211614:  تارٌخ ، الرهن شطب  وشركاه حسنٌن دمحم علً -  17

 152635   برلم    21211614:  تارٌخ ، الرهن شطب  وشركاه حسانٌن دمحم علً اٌهاب/  للطباعه الحرٌري دار شركه -  18

 152635   برلم    21211614:  تارٌخ ، الرهن شطب  وشركاه حسنٌن دمحم على اٌهاب -  19

 224868   برلم    21211616:  تارٌخ ، الرهن شطب  محدوده مسئولٌه ذات شركه مٌدٌكال افري -  21

 224868   برلم    21211616:  تارٌخ ، الرهن شطب  م.م. ش مٌدٌكال افرى -  21

 224868   برلم    21211616:  تارٌخ ، الرهن شطب  محدوده مسئولٌه ذات شركه مٌدٌكال افري -  22

 224868   برلم    21211616:  تارٌخ ، الرهن شطب  م.م. ش مٌدٌكال افرى -  23

 311169   برلم    21211621:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  محسن حسٌن ومنال عبدالرحمن هدي -  24

 145511   برلم    21211629:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  والتجاره للتصنٌع الطوٌل شركه -  25

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 


