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عن عموم  8116برلم  22192327، لٌد فى  252220222رومانى عزٌز بمطر مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -التصدٌر ، بجهة : ابو ٌوسف ش الروضه خلف فٌال جابر صمر 

عن محطة تموٌن  8287برلم  22192317، لٌد فى  522220222مكارٌوس ماهر نعٌم ادٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -طرٌك كٌنج مرٌط  605سٌارات ، بجهة : برج العرب ن 

عن تورٌد  8124برلم  22192331، لٌد فى  122220222ٌاسر توفٌك دمحم خلٌل المستكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -وبٌع مواد غزائٌة ، بجهة : ش الوكالة الجدٌد امام بوابه الخروج 

برلم  22192327، لٌد فى  122220222  اٌمن حتٌته عبدالوكٌل ابو حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -اٌمن حتٌته للرحالت  -  4

 -عن مكتب رحالت ، بجهة : برج العرب المدٌم نجع مصباح الغربانٌات  8268

عن تمدٌم المشروبات  8125برلم  22192326، لٌد فى  122220222فتحى نبٌل عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لسم -من ش عبدالحمٌد رضوان ابوٌوسف  الباردة والساخنة ، بجهة : ش الحدٌد والصلب

عن تورٌد معدات  8112برلم  22192327، لٌد فى  122220222صابر عبدهللا احمد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم -مٌكانٌكٌة وٌخوت ، بجهة : عزبة التفتٌش بجوار ستودٌو فرح 

عن بٌع لطع غٌار  8289برلم  22192318، لٌد فى  122220222له ،  دمحم عبده بسٌونى على عمر  ، تاجر فرد ، رأس ما -  7

 لسم -موتوسٌكالت ، بجهة : لرٌة ابو مسعود امام الكوبرى 

، لٌد فى  5222220222فادى سمٌر فهٌم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -التوفٌك لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  8

( ، بجهة : عزبة المغاربة  19و  6من المجموعة  36د والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة عن عموم االستٌرا 8115برلم  22192327

 لسم -امام لهوة المالكى 

عن بوٌات وأدوات  8269برلم  22192312، لٌد فى  522220222رفعت ابراهٌم مهنً شحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 -كبٌر كهربائٌة ، بجهة : برج العرب بهٌج بجوار المسجد ال

عن مماوالت  8291برلم  22192322، لٌد فى  1222220222شعبان احمد محمود عبدالبالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : العامرٌة لرٌة الجزائر بجوار الجمعٌة الشرعٌة 

عن بٌع لطع  8253برلم  22192323، لٌد فى  122220222،   احمد خضر على خضر مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  11

 لسم -بنجر السكر امام المسجد  1غٌار وبٌع موتوسٌكالت وتروسٌكالت ، بجهة : لرٌة 

عن تورٌد  8111برلم  22192327، لٌد فى  122220222اشرف عبدالعزٌز احمد لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -لعامرٌة ش السوق امام مسجد الشرلاوى ادوات محاسبة ، بجهة : ا

عن بمالة ، بجهة :  8265برلم  22192326، لٌد فى  122220222اسماعٌل مسعود عٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -سوق الهداٌا المجاورة االولى برج العرب الجدٌدة  47محل رلم 

عن  8295برلم  22192321، لٌد فى  252220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود ٌاسٌن عبدالمجٌد عبدالعال المفاص  ، -  14

 -تورٌد بالستٌن ومطابخ ومائدة ، بجهة : ش سعد زغلول خلف مساكن الجباسات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تمطٌع وتمسٌم  8274برلم  22192311، لٌد فى  522220222دمحم عبدالمعتمد احمد دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -الكٌنج لبلى السكه الحدٌد امام مصنع النجار -بدون طباعه ، بجهة : عامرٌة االوراق 

 8278برلم  22192312، لٌد فى  222220222احمد عبدالمحسن احمد عبدالفتاح الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 -بنجر السكر  - 22عن تجارة وبٌع مستلزمات زراعٌة ، بجهة : برج العرب لرٌة 

عن تجارة  8119برلم  22192327، لٌد فى  122220222عبدالرحمن عٌد مراجع عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 لسم -سٌارات حدٌثة ، بجهة : عزة العراوه بجوار صٌدلٌة االمل 

عن مكتب رحالت  8284 برلم 22192314، لٌد فى  122220222رجب علً خاطر عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 -لرٌة ابو زهرة بنجر السكر  111 -، بجهة : برج العرب 

عن  8285برلم  22192314، لٌد فى  1222220222ابراهٌم مصطفً عبدالرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -النهضة المسٌري خلف مسجد بهنسً  -مماوالت عامة ، بجهة : العامرٌة 

عن مماوالت  8126برلم  22192326، لٌد فى  1222220222د عبدالغفار هاشم المرازلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احم -  22

 لسم -عمومٌة ، بجهة : لرٌة المسٌرى النهضة خلف المدرسة االبتدائٌة 

عن بٌع اعالف  8257برلم  22192324، لٌد فى  122220222سالمة دمحم عمر سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -ش العزبة  -ومستلزمات مزارع دواجن وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : ش ابو مسعود الرئٌسى 

عن بٌع مستلزمات  8259برلم  22192324، لٌد فى  122220222صفاء علً احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -المسٌري امام مسجد عبد الرؤوف علً طرٌك مدرسة الصناٌع  النهضة -مزارع ) عالفة ومشتماتها ( ، بجهة : العامرٌة 

، لٌد فى  122220222اسامة سعد كامل عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -السعد لتجارة مواد غزائٌة والمٌاه الغازٌة  -  23

 لسم -رلاوى عن تجارة موادغزائٌة ومٌاه غازٌة ، بجهة : العامرٌة ش مسجد الش 8114برلم  22192327

عن عموم  8122برلم  22192325، لٌد فى  252220222عادل سعٌد امٌن جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -التصدٌر ، بجهة : عامرٌة زاوٌة عبدالمادر خلف سوبر ماركت ابوزٌد 

عن مماوالت  8262برلم  22192325لٌد فى  ، 1222220222دمحم خالد دمحم عباس اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم - 55عمارة رلم  -اكتوبر  6 - 8/  39عمومٌة واستثمار عمارى ، بجهة : ش 

عن تجارة لطع  8282برلم  22192313، لٌد فى  122220222دمحم عبدالباسط دمحم بسٌونً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 -سوق الصفا  -دة المجاورة الثالثة غٌار سٌارات ، بجهة : برج العرب الجدٌ

 8123برلم  22192331، لٌد فى  122220222عمرو عبدالمنعم عبدالكرٌم ابو فراج ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 لسم -عن بٌع اعالف ومستلزمات زراعٌة ، بجهة : ش اسماء بنت ابى بكر امام شركة الحمد للتكاتن 

، لٌد فى  5222220222صدٌك زهدى سالم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -لتصدٌر زهدى لالستٌراد وا -  28

، بجهة : برج العرب الجدٌدة  6من المجموعة  36والفمرة  19عن استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة  8273برلم  22192311
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عن بٌع اعالف  8255برلم  22192324، لٌد فى  122220222ماعٌل فوده السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اس -  29

 لسم -ومستلزمات مزارع دواجن ، بجهة : لرٌة الحرٌة ش المدرسة منزل الحج عكوش 

عن  8112برلم  22192327، لٌد فى  122220222عبدالسالم ابراهٌم عبدالسالم الروٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -تورٌد مواد بناء ، بجهة : العامرٌة عزبة التفتٌش خلف فرن كٌداهم 

برلم  22192325، لٌد فى  222220222الصمر للتورٌدات المعدنٌة / دمحمعبدالعزٌز دمحم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -بجوار مستشفى مبره العصافرة اعلى محل كنارى  21ن  -عن تورٌد وتركٌب المعادن ، بجهة : عامرٌة  8121
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عن مماوالت ،  8122برلم  22192325، لٌد فى  1222220222اشرف دمحم السٌد السٌد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -ب  6مول االحمدى الدور الثانى محل رلم  -بجهة : برج العرب 

عن تربٌة مواشى  8264برلم  22192326، لٌد فى  552220222حسن رضا االمام الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -النهضة امام منزل صبر جوٌره  -المسٌرى  -وتجارتها ، بجهة : عامرٌة اول 

عن بٌع اعالف ،  8121برلم  22192331، لٌد فى  122220222احمد خالد ناجى مراجع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -بجهة : ش جمعه سٌدى مسعود 

برلم  22192327، لٌد فى  122220222على الحلو عبد برٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الحلو للمماوالت العمومٌة  -  35

 لسم -عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : ش السفن امام معمل التحلٌل الصفوه  8117

عن تجارة  8267برلم  22192327، لٌد فى  122220222البسٌونً عبدالغنً لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كرٌمة -  36

 لسم -مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : العامرٌة الهوارٌة نجع الفحام بجوار مسجد سعد الدٌن ملن سعاد حسن 

عن مزرعة دواجن ، بجهة  8292برلم  22192318، لٌد فى  122220222  دمحم دمحم سلٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  37

 لسم -لرٌة ابو مسعود  2: عزبة اللؤلؤة فرع 

عن تربٌة وبٌع  8288برلم  22192318، لٌد فى  522220222عبدالسٌد شحاته عبده عشم هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لسم -عامرٌة اول  -ة مواشى ، بجهة : النهضة لرٌة العال الشرلٌ

، لٌد فى  122220222ابراهٌم عوض ابو العنٌن عباده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -ابو العنٌن لالجهزة الكهربائٌة  -  39

 لسم -عن تورٌد االجهزة الكهربائٌة ، بجهة : عامرٌة عزبة عسكر خلف امن الدولة فوق مطعم سالمة  8128برلم  22192326

 22192327، لٌد فى  122220222جاب هللا حسن حمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ارة السٌارات الحدٌثة الحمد لتج -  42

 لسم -عن تجارة سٌارات حدٌثه ، بجهة : ش السوق امام جزارة الحاج فرج  8118برلم 

عن عموم التصدٌر ،  8296برلم  22192324، لٌد فى  2222220222فتحى دمحم احمد نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -الكٌنج مرٌوط الشارع الجدٌد خلف فٌال د / الصحن  -بجهة : العامرٌة 

عن مماوالت عمومٌة  8297برلم  22192324، لٌد فى  1222220222احمد السٌد دمحم حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم - ، بجهة : العامرٌة عزبة المغاربة خلف مشوٌات الرض

عن تورٌد االجهزة  8299برلم  22192325، لٌد فى  122220222خالد احمد صدٌك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -ش المسم خلف شركة الكهرباء  -الكهربائٌة وااللٌكترونٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن بٌع  8261برلم  22192324لٌد فى ،  122220222مرٌز معوض ابراهٌم مرٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم - 1مصوغات زهبٌة ، بجهة : لرٌة بنجر السكرالطرٌك خلف المدرسة االعدادٌة محل رلم 

عن تورٌد مواد بناء  8122برلم  22192328، لٌد فى  222220222فاٌده السٌد كامل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 - 822مساكن  7شمة رلم  13مدخل  -، بجهة : برج العرب 

عن مماوالت ، بجهة  8283برلم  22192313، لٌد فى  1222220222مصطفً لطب دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -: العامرٌة لرٌة البصرة ش الفلل امام الجمعٌة التعاونٌة 

عن تجارة اسمان ،  8277برلم  22192312، لٌد فى  122220222شٌماء عبدهللا دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 لسم -السكنى  -المجاورة التاسعة السوٌمه الحى السكنى االول  23بجهة : برج العرب باكٌه 

عن ورشة مٌكانٌكا ،  8262برلم  22192324، لٌد فى  522220222دمحم ابراهٌم السٌد طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لسم -طرٌك مصر اسكندرٌة امام كوبري المشاه  23ن  -مرٌة بجهة : العا
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،  1222220222احمد دمحم رضا احمد مصطفى الهتٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مؤسسة مصطفى للمماوالت العمومٌة  -  49

 لسم - عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : العامرٌة ش امن الدولة بجوار منظفات ولٌم 8129برلم  22192327لٌد فى 

عن تربٌة  8298برلم  22192325، لٌد فى  1522220222فاطمة صالح الدٌن عطٌة حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 -مرٌوط  5لرٌة رحٌم منزل رضا السعٌد خلف محطة  -مواشى تسمٌن ، بجهة : برج العرب 

عن استشارات  8266برلم  22192326، لٌد فى  1222220222ساره وحٌد عبدهللا محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 -امام مدرسة حسن عباس المستثمرٌن  9المجاورة  -هندسٌة ومماوالت ، بجهة : برج العرب الجدٌدة 

عن مفروشات ، بجهة :  8281برلم  22192313، لٌد فى  52220222جلٌلة كامل دمحم جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 -الحً السكنً االول  9السوٌمة مجاورة  121ة باكٌ -برج العرب 

عن تورٌد وبٌع سجاد  8126برلم  22192331، لٌد فى  122220222بالل محروس دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -، بجهة : ش مسجد الشرلاوى امام مظلوم للدش 

عن طٌور  5466برلم  22192324، لٌد فى  12220222ماله ،  عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس  -  54

 -مجمدة ، بجهة : برج العرب الجدٌدة المجاورة الرابعة 

عن طٌور  5466برلم  22192324، لٌد فى  12220222عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 -لتاسعة الحى السكنى االول السوٌمة المجاورة ا 24مجمدة ، بجهة : باكٌة 

عن تورٌد  8113برلم  22192327، لٌد فى  122220222بالل عبدالسالم حموده اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -ادوات محاسبة ، بجهة : ش الجٌش امام لهوة رمضان 

عن بمالة ، بجهة :  8292برلم  22192322لٌد فى ،  122220222دمحم فتحً دمحم دمحم راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم - 57عمارة  1العامرٌة مساكن مبارن محل رلم 

عن بٌع مالبس )  8263برلم  22192325، لٌد فى  122220222دمحم دمحم حسٌن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 -المجاورة الثالثة مدٌنة برج العرب  912سوق  42فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة حبوب وبزور ،  1291برلم  22192326، لٌد فى  52220222حسام الدٌن دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 - 15بلون  9المجاورة  39بجهة : العنوان سوق الخٌر محل رلم 

عن تجارة حبوب وبزور ،  1291برلم  22192326، لٌد فى  52220222 حسام الدٌن دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  62

 - 39محل رلم  9بجهة : سوق الخٌر الحى السكنى االول المجاورة 

عن مماوالت  8279برلم  22192313، لٌد فى  1222220222هاله ثروت حامد حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -عامة وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : العامرٌة طٌبة امام المعهد الدٌنً بعد المستودع 

عن بٌع ادوات كهربائٌة  8122برلم  22192331، لٌد فى  122220222مراد عطٌة على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -، بجهة : ش جمعٌة سٌدى مسعود بجوار المصطفى للخدمات البٌطرٌة 

عن بٌع  8125برلم  22192331، لٌد فى  122220222نعمه هارون عبدالرحمن وهب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -، بجهة : زاوٌة عبدالمادر امام مجٌرة اسعد  مشروبات ساخنه وبارده وارز باللبن

عن بٌع اكسسوار  6282برلم  22192311، لٌد فى  22220222عماد الدٌن فاروق دمحم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 -ارض الورشة الشرلٌة الحى السكنى االول  19محمول ، بجهة : لطعة 

عن بٌع اكسسوار  6282برلم  22192311، لٌد فى  22220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   عماد الدٌن فاروق دمحم كامل  ، -  65

 -سوق الخٌر المجاورة التاسعة الحى السكنى االول برج العرب  19محمول ، بجهة : برج العرب محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  8254برلم  22192323، لٌد فى  522220222سامح مصطفى مصطفى احمد مغنم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -موتوسكالت وتروسكالت ، بجهة : لرٌة بنجر السكر امام مسجد الشٌخ دمحم كامل 

عن تورٌدات  8293برلم  22192321، لٌد فى  522220222عالء سعد عبدالمنعم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 - 13ر رلم سوق الصفا العما 59صناعٌة ، بجهة : برج العرب محل رلم 

عن بٌع  8127برلم  22192331، لٌد فى  122220222عادل عبدالكرٌم عبدالجواد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 لسم -ادوات منزلٌة ، بجهة : ش مجمع سٌدى مسعود امام مكتب التامٌنات 

برلم  22192312، لٌد فى  522220222ماله ،  فاروق لٌموزٌن  ، تاجر فرد ، رأس  -على فاروق على احمد الرمٌدى  -  69

 لسم -برج العرب المدٌمة  2لرٌة  -عن مكتب رحالت لٌموزٌن ) فٌما عدا الرحالت السٌاحٌة ( ، بجهة : برج العرب  8272

نتاج عن تربٌة وبٌع ا 8271برلم  22192311، لٌد فى  522220222احمد السٌد احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لسم -حٌوانى ، بجهة : لرٌة البصرة خلف مسجد عمر بن الخطاب 

عن مكتب  8258برلم  22192324، لٌد فى  522220222عماري ناصر عبدالجلٌل جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -بجوار مسجد المرٌة  -النهضة  3خدمات نمل وتورٌدات السٌارات ، بجهة : العامرٌة فنجري 

عن تورٌد مسامٌر  8294برلم  22192321، لٌد فى  252220222نجالء احمد حمزه الخمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 -ش سعد زغلول خلف سان الجباسات  -معدنٌة ، بجهة : برج العرب المدٌم 

 8127برلم  22192326، لٌد فى  522222.222دمحم فؤاد ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الفؤاد للمماوالت  -  73

 لسم -المٌدان خلف حلوانى الحبٌب النبى  21عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : ن 

عن ورشة رخام ،  8282برلم  22192313، لٌد فى  122220222رضا دمحم احمد ابو خطٌطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 -بهٌج السكة الحدٌد  22بجهة : برج العرب ش 

عن استثمار  8272برلم  22192311، لٌد فى  1222220222جهاد احمد فكري احمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 - 1شمة  6عماري ، بجهة : برج العرب ش الجهاز االسكان التجاري مجاورة 

عن بٌع  8256برلم  22192324، لٌد فى  122220222الصافً جمٌل عبدالعزٌز حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 -الحً السكنً االول  9السوٌمة المجاورة  56خضروات وفاكهة بالتجزئة ، بجهة : برج العرب الجدٌدة باكٌة 

عن ورشة تجمٌع باب  8123برلم  22192325، لٌد فى  122220222السٌده حسن علً الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 لسم -المسٌري بجوار ملعب شهاب سبورت بارض جمعة احمد  -ضة وشبان ، بجهة : العامرٌة النه

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ورثة ابراهٌم العزب ابراهٌم شهٌب عنهم / عمر ابراهٌم العزب شهٌب   شركة  ،  بٌع ادوات منزلٌة  ،رأس مالها    -  1

المجاورة  -أ سوق البركه  12، عن بٌع ادوات منزلٌة ، بجهة : محل رلم  8124برلم  22192326،لٌدت فى  162220222

 -التاسعة الحى السكنى االول 

 -اعدادى  -ابتدائى  -شركة دٌنا حسن عبدالسالم الحمدونى وشركائها ) مدرسة دٌنا الخاصة (   شركة  ،  مدرسة حضانة  -  2

ثانوى ، بجهة  -اعدادى  -ابتدائى  -، عن مدرسة حضانة  8286برلم  22192317ٌدت فى ،ل 152220222ثانوى  ،رأس مالها   

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح خلف معسكر الصاعمة  2305: العامرٌة ابوتالت ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ات الثمٌلة ومحطات تحلٌة ومعالجة وتنمٌة المٌاه وتاجٌر المعد -اسامة جمال احمد جاد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامة  -  3

ومحطات  -، عن المماوالت العامة  8252برلم  22192323،لٌدت فى  1222220222للنفس وللغٌر وفالتر المٌاه  ،رأس مالها   

تحلٌة ومعالجة وتنمٌة المٌاه وتاجٌر المعدات الثمٌلة للنفس وللغٌر وفالتر المٌاه ، بجهة : الحى السكنى الثالث مجتمع محلى خامس 

 - 176طعة أ ل 3مجاورة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    22192326، وفى تارٌخ    7772شرٌف صابر حتٌته ناجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 1285محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    22192312، وفى تارٌخ    6175أحمد جاد أحمد جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 1287المٌد بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22192317، وفى تارٌخ    4398حسن عبد السالم دمحم الحمدونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 وحل محله لٌد شركة 1289محو المٌد بامر محو برلم 

تم    22192321، وفى تارٌخ    5426لٌده برلم : ناجح عالم سلطان حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك  -ناجح للمماوالت    - 4

 1292محو/شطب السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    22192325، وفى تارٌخ    2723ابراهٌم العزب شهٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 1293المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    22192325، وفى تارٌخ    5779 حابوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : تامر سعد دمحم   - 6

 2219/ 3/ 25فى  1292المٌد برلم محو 

تم محو/شطب السجل     22192331، وفى تارٌخ    5467وجدى صبحى توفٌك اندراوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 1295موجب أمر محو رلم تم محو المٌد ب

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   22192324وفً تارٌخ ،   5466عبد الرازق حماد عبد الرحمن السعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   22192312وفً تارٌخ ،   1843خالد دمحم مبرون محجوب الغراوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لد دمحم مبرون محجوب الغراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده خا -الغراوى للتجارة والمشروعات  -تم تعدٌل االسم التجارى الى : -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   22192312وفً تارٌخ ،   1843برلم 

 جنٌه   1222220222،

  22192312وفً تارٌخ ،   6372برلم احمد ابراهٌم السٌد ابو السعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -ابو السعود لالنتاج الحٌوانى  -  4

 جنٌه   12222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192311وفً تارٌخ ،   5232ٌحى خٌر هللا حمٌدة ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1222220222لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192311وفً تارٌخ ،   8252احمد دمحم عبدالعال حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   552220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192313وفً تارٌخ ،   3834 جمعة منصور دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  7

 جنٌه   752220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صالح دمحم حسن مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   -تعدل الً : الدٌب لعموم االستٌراد والتصدٌر والمماوالت والتورٌدات  -  8

  5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192313وفً تارٌخ ،   5681

 جنٌه 

  22192313وفً تارٌخ ،   5681صالح دمحم حسن مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   -الدٌب لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  9

 جنٌه   5222220222ٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192319وفً تارٌخ ،   6655حاتم فهمً أبراهٌم العطار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22192324وفً تارٌخ ،   7929تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   احمد حمدي رزق ابراهٌم -الرزاق لتسمٌن المواشً  -  11

 جنٌه   2222220222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192325وفً تارٌخ ،   8222عوض مرزوق جوٌدة عبدالمولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   552220222تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف ال

صالح دمحم ابراهٌم ابو حادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -اضافة االسم التجارى / ابو حادى لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  13

  5222220222لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   22192326وفً تارٌخ ،   1566

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192326وفً تارٌخ ،   1566صالح دمحم ابراهٌم ابو حادي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  8253احمد خضر على خضر مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -بنجر السكر امام المسجد  1الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192323تارٌخ وفً  8254سامح مصطفى مصطفى احمد مغنم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم -وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة بنجر السكر امام مسجد الشٌخ دمحم كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  6355رضا حسٌن عبد الحمٌد العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 - 14جدٌدة سوق النور المجاورة االول محل رلم الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان برج العرب ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  6355رضا حسٌن عبدالحمٌد العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 - 14الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة سوق النور المجاورة االولى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  6355تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا حسٌن عبدالحمٌد العوضى ، -  5

 -سوق الزهور الحى السكنى االول  34الـتأشٌر:   ، برج العرب محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  8258عماري ناصر عبدالجلٌل جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -بجوار مسجد المرٌة  -النهضة  3أشٌر:   ، العامرٌة فنجري الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  2931عبد هللا انور عبد هللا عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

  -شارع نجع هواره  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : برج العرب المدٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  2931عبد هللا استٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اضافة االسم التجارى : -  8

  -شارع نجع هواره  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : برج العرب المدٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192324ً تارٌخ وف 8255دمحم اسماعٌل فوده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -، لرٌة الحرٌة ش المدرسة منزل الحج عكوش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  8261مرٌز معوض ابراهٌم مرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم - 1عدادٌة محل رلم الـتأشٌر:   ، لرٌة بنجر السكرالطرٌك خلف المدرسة اال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192324وفً تارٌخ  8262دمحم ابراهٌم السٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم -طرٌك مصر اسكندرٌة امام كوبري المشاه  23ن  -، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  8256ده برلم    الصافً جمٌل عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  12

  -الحً السكنً االول  9السوٌمة المجاورة  56الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة باكٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  5466عبد الرازق حماد عبد الرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

بالسوٌمة المجاورة بالحً السكنً االول برج العرب الجدٌدة ونشاطه طٌور مجمدة وراسماله الف  24الـتأشٌر:   ، باكٌة  وصف

  -جنٌها 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192324وفً تارٌخ  8257سالمة دمحم عمر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم -ش العزبة  -سى ، ش ابو مسعود الرئٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192324وفً تارٌخ  8259صفاء علً احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -النهضة المسٌري امام مسجد عبد الرؤوف علً طرٌك مدرسة الصناٌع  -، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  5466ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد ، تاج -  16

  -السوٌمة المجاورة التاسعة الحى السكنى االول  24وصف الـتأشٌر:   ، باكٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  5466عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

  -ف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المجاورة الرابعة وص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  8263دمحم دمحم حسٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 -المجاورة الثالثة مدٌنة برج العرب  912سوق  42الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  8262اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم خالد دمحم عباس -  19

 لسم  - 55عمارة رلم  -اكتوبر  6 - 8/  39الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  8265اسماعٌل مسعود عٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 -سوق الهداٌا المجاورة االولى برج العرب الجدٌدة  47ر:   ، محل رلم الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  8266ساره وحٌد عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -امام مدرسة حسن عباس المستثمرٌن  9المجاورة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  8264حسن رضا االمام الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم -النهضة امام منزل صبر جوٌره  -المسٌرى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة اول 

تم  22192327وفً تارٌخ  8268م    اٌمن حتٌته عبدالوكٌل ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -اٌمن حتٌته للرحالت  -  23

  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌم نجع مصباح الغربانٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  8267كرٌمة البسٌونً عبدالغنً لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -الفحام بجوار مسجد سعد الدٌن ملن سعاد حسن الـتأشٌر:   ، العامرٌة الهوارٌة نجع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192312وفً تارٌخ  1843خالد دمحم مبرون محجوب الغراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم -مٌامً  -شمة الدور االول علوي  57وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : تماطع ش السباعً مع ش رلم 

خالد دمحم مبرون محجوب الغراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -الغراوى للتجارة والمشروعات  -تم تعدٌل االسم التجارى الى : -  26

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : تماطع ش السباعً مع ش  22192312وفً تارٌخ  1843برلم    

 لسم -مٌامً  -علوي  شمة الدور االول 57رلم 

تم تعدٌل  22192312وفً تارٌخ  8272فاروق لٌموزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -على فاروق على احمد الرمٌدى  -  27

 لسم  -برج العرب المدٌمة  2لرٌة  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  3971هلٌل عبد الشكور عوض حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 لسم  -بجوار زٌوت الشٌمى  21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى طرٌك الوصلة كٌلو 

وفً تارٌخ  1843فرد ،  سبك لٌده برلم     الغراوى للتجارة والمشروعات ، تاجر -خالد دمحم مبرون محجوب الغراوى  -  29

 لسم  -مٌامى  -شمة بالدور االول علوى  57تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تماطع ش السباعى مع ش رلم  22192312

تارٌخ وفً  1843الغراوى للتجارة والمشروعات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -خالد دمحم مبرون محجوب الغراوى  -  32

وحده  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الثانٌة مجمع الصناعات الصغٌرة عنبر  22192312

 - 5رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  8269رفعت ابراهٌم مهنً شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -عرب بهٌج بجوار المسجد الكبٌر الـتأشٌر:   ، برج ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192311وفً تارٌخ  6282عماد الدٌن فاروق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 2222ه سوق الخٌر المجاورة التاسعة الحى السكنى االول ونشاطه اكسسوار محمول وراس مال 19، افتتاح رئٌسى اخر / محل رلم 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  8212زكً مصطفً زكً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 - 11,  3نموذج أ وحدة رلم  1عنبر  -الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الً : برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  8252سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبدالعال ح -  34

زراع ح  4بالحوشه رلم  1ف رلم  5 -ق  -س  16مساحتها  1الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / لطعة االرض الزراعٌة رلم 

 لسم -بمزرعة الجرٌسات التابعة لشركة مرٌوط الزراعٌة  1

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  6282د الدٌن فاروق دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عما -  35

 -سوق الخٌر المجاورة التاسعة الحى السكنى االول برج العرب  19الـتأشٌر:   ، برج العرب محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  6282  عماد الدٌن فاروق دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  36

  -ارض الورشة الشرلٌة الحى السكنى االول  19الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  8272جهاد احمد فكري احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 - 1شمة  6سكان التجاري مجاورة الـتأشٌر:   ، برج العرب ش الجهاز اال

تم تعدٌل العنوان ,  22192311وفً تارٌخ  5211مركز هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -امام صٌدلٌة الدكتور ٌحٌى  22وصف الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  22192311وفً تارٌخ  5211ده برلم    مركز هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  39

الدور الثانى علوى شمة  -امام المزلمان بجوار سوق االربعاء  -الحى االول  -المحور المركزى  9وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

 - 5رلم 

وفً تارٌخ  8273ده برلم    صدٌك زهدى سالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -زهدى لالستٌراد والتصدٌر  -  42

مدخل ج  1 2المنخفض عمارة  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة الحى االول مجاورة  22192311

  - 4شمة 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 22192311وفً تارٌخ  8244أحمد عبدالعال خالف عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 -سوق الفتح برج العرب الجدٌدة ونشاطه بٌع هداٌا وراسماله الفان جنٌها  32الـتأشٌر:   ، أفتتاح رئٌسً أخر بالعنوان : محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192311وفً تارٌخ  8271احمد السٌد احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -مسجد عمر بن الخطاب  ، لرٌة البصرة خلف

 5211هٌثم عبد الرحٌم أسماعٌل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مركزهٌثم عبد الرحٌم لذوي األحتٌاجات الخاصة  -  43

العامرٌة امام صٌدلٌة الدكتور  22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : : ش  22192311وفً تارٌخ 

 لسم -ٌحًٌ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  8274دمحم عبدالمعتمد احمد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -الكٌنج لبلى السكه الحدٌد امام مصنع النجار -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل  22192312وفً تارٌخ  8278لٌده برلم    احمد عبدالمحسن احمد عبدالفتاح الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك  -  45

  -بنجر السكر  - 22العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب لرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192312وفً تارٌخ  6747ٌسٌن دمحم احمد شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم -خورشٌد  -فٌمٌة ، تعدٌل العنوان الى / عزبة التو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  8277شٌماء عبدهللا دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم -السكنى  -المجاورة التاسعة السوٌمه الحى السكنى االول  23الـتأشٌر:   ، برج العرب باكٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192313وفً تارٌخ  8283،  سبك لٌده برلم     مصطفً لطب دمحم دمحم ، تاجر فرد -  48

 لسم -، العامرٌة لرٌة البصرة ش الفلل امام الجمعٌة التعاونٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  8282دمحم عبدالباسط دمحم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

  -سوق الصفا  -شٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المجاورة الثالثة الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  8282رضا دمحم احمد ابو خطٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  -بهٌج السكة الحدٌد  22الـتأشٌر:   ، برج العرب ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  8279رد ،  سبك لٌده برلم    هاله ثروت حامد حامد احمد ، تاجر ف -  51

 لسم -الـتأشٌر:   ، العامرٌة طٌبة امام المعهد الدٌنً بعد المستودع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192313وفً تارٌخ  8281جلٌلة كامل دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 -الحً السكنً االول  9السوٌمة مجاورة  121باكٌة  -ج العرب بر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192314وفً تارٌخ  8284رجب علً خاطر عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 -لرٌة ابو زهرة بنجر السكر  111 -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  22192314وفً تارٌخ  8285ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم مصطفً عبدالرحمن ابراه -  54

 لسم  -النهضة المسٌري خلف مسجد بهنسً  -وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  4329محمود احمد سلٌمان عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -الناصرٌة المدٌمة امام الجمعٌة االستهالكٌة  -تأشٌر:   ، تعدل الً : العامرٌة الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  6916حسن مستور حمٌده مصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 -الحى السكنى الثانى مجتمع محلى ثالث برج العرب م صناعٌة ثانٌة  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  8287لٌده برلم     مكارٌوس ماهر نعٌم ادٌب ، تاجر فرد ،  سبك -  57

 لسم  -طرٌك كٌنج مرٌط  605الـتأشٌر:   ، برج العرب ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192318وفً تارٌخ  8292دمحم دمحم سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 لسم  -و مسعود لرٌة اب 2عزبة اللؤلؤة فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192318وفً تارٌخ  8288عبدالسٌد شحاته عبده عشم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم -عامرٌة اول  -الـتأشٌر:   ، النهضة لرٌة العال الشرلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192318ً تارٌخ وف 8289دمحم عبده بسٌونى على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -الـتأشٌر:   ، لرٌة ابو مسعود امام الكوبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192319وفً تارٌخ  6655حاتم فهمً أبراهٌم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم ثانً -ب الدور االرضً  مكت -ش الدكتور رشاد دمحم شفٌك  22الـتأشٌر:   ، تعدل الً : 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  8291شعبان احمد محمود عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم -الـتأشٌر:   ، العامرٌة لرٌة الجزائر بجوار الجمعٌة الشرعٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192322وفً تارٌخ  8292برلم    دمحم فتحً دمحم دمحم راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  63

 لسم - 57عمارة  1، العامرٌة مساكن مبارن محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192321وفً تارٌخ  8294نجالء احمد حمزه الخمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 -سعد زغلول خلف سان الجباسات  ش -الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌم 

تم تعدٌل العنوان  22192321وفً تارٌخ  8295محمود ٌاسٌن عبدالمجٌد عبدالعال المفاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

  -, وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول خلف مساكن الجباسات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192321وفً تارٌخ  8293ه برلم    عالء سعد عبدالمنعم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  66

  - 13سوق الصفا العمار رلم  59الـتأشٌر:   ، برج العرب محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192324وفً تارٌخ  8296فتحى دمحم احمد نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم  -رٌوط الشارع الجدٌد خلف فٌال د / الصحن الكٌنج م -، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192324وفً تارٌخ  8297احمد السٌد دمحم حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 لسم  -، العامرٌة عزبة المغاربة خلف مشوٌات الرض 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192325وفً تارٌخ  8299ٌده برلم    خالد احمد صدٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  69

 لسم -ش المسم خلف شركة الكهرباء  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  8122عادل سعٌد امٌن جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم -مادر خلف سوبر ماركت ابوزٌد الـتأشٌر:   ، عامرٌة زاوٌة عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  8222عوض مرزوق جوٌدة عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم  -العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، تعدل الً : لرٌة رحٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192325وفً تارٌخ  8123السٌده حسن علً الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم -المسٌري بجوار ملعب شهاب سبورت بارض جمعة احمد  -، العامرٌة النهضة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  8122اشرف دمحم السٌد السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

  -ب  6مول االحمدى الدور الثانى محل رلم  -ج العرب الـتأشٌر:   ، بر

تم  22192325وفً تارٌخ  8121الصمر للتورٌدات المعدنٌة / دمحمعبدالعزٌز دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لسم  -بجوار مستشفى مبره العصافرة اعلى محل كنارى  21ن  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  8298فاطمة صالح الدٌن عطٌة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

  -مرٌوط  5لرٌة رحٌم منزل رضا السعٌد خلف محطة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192326تارٌخ  وفً 8125فتحى نبٌل عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم  -، ش الحدٌد والصلب من ش عبدالحمٌد رضوان ابوٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192326وفً تارٌخ  1291حسام الدٌن دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

برج العرب الجدٌدة ونشاطه / حبوب  39محل رلم  9ق الخٌر الحى السكنى االول المجاورة ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان سو

  -وبزور وراسماله خمسه االف  جنٌها 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  8126احمد عبدالغفار هاشم المرازلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 لسم  -لنهضة خلف المدرسة االبتدائٌة الـتأشٌر:   ، لرٌة المسٌرى ا

تم تعدٌل العنوان  22192326وفً تارٌخ  8127دمحم فؤاد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الفؤاد للمماوالت  -  79

 لسم  -المٌدان خلف حلوانى الحبٌب النبى  21, وصف الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192326وفً تارٌخ  1291فرد ،  سبك لٌده برلم     حسام الدٌن دمحم عبده ، تاجر -  82

 - 15بلون  9المجاورة  39، العنوان سوق الخٌر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192326وفً تارٌخ  1291حسام الدٌن دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 - 39محل رلم  9وق الخٌر الحى السكنى االول المجاورة ، س

وفً تارٌخ  8128ابراهٌم عوض ابو العنٌن عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ابو العنٌن لالجهزة الكهربائٌة  -  82

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة عزبة عسكر خلف امن الدولة فوق مطعم سالمة  22192326



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  22192327وفً تارٌخ  8118جاب هللا حسن حمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الحمد لتجارة السٌارات الحدٌثة  -  83

 لسم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش السوق امام جزارة الحاج فرج 

وفً تارٌخ  8114ل عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامة سعد كام-السعد لتجارة مواد غزائٌة والمٌاه الغازٌة  -  84

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة ش مسجد الشرلاوى  22192327

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  8112صابر عبدهللا احمد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -الـتأشٌر:   ، عزبة التفتٌش بجوار ستودٌو فرح 

تم تعدٌل  22192327خ وفً تارٌ 8117على الحلو عبد برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الحلو للمماوالت العمومٌة  -  86

 لسم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش السفن امام معمل التحلٌل الصفوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  8111اشرف عبدالعزٌز احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة ش السوق امام مسجد الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  8116رومانى عزٌز بمطر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف ش الروضه خلف فٌال جابر صمر 

تعدٌل العنوان , وصف تم  22192327وفً تارٌخ  8113بالل عبدالسالم حموده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الجٌش امام لهوة رمضان 

تم تعدٌل العنوان ,  22192327وفً تارٌخ  8119عبدالرحمن عٌد مراجع عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، عزة العراوه بجوار صٌدلٌة االمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  8264فعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن رضا االمام الشا -  91

 لسم  -النهضة  1المسٌرى  92الزراع الثالث الوحدة رلم  22الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان لٌصبح / الحوشه رلم 

 22192327وفً تارٌخ  8115،  سبك لٌده برلم     فادى سمٌر فهٌم توفٌك ، تاجر فرد -التوفٌك لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  92

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة المغاربة امام لهوة المالكى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192327وفً تارٌخ  8112عبدالسالم ابراهٌم عبدالسالم الروٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -لعامرٌة عزبة التفتٌش خلف فرن كٌداهم وصف الـتأشٌر:   ، ا

وفً  8129احمد دمحم رضا احمد مصطفى الهتٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤسسة مصطفى للمماوالت العمومٌة  -  94

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة ش امن الدولة بجوار منظفات ولٌم  22192327تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192328وفً تارٌخ  1221حسام فرٌد دمحم النمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 -المنطمة الثانٌة  8عنبر  13الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم 

وان , وصف تم تعدٌل العن 22192328وفً تارٌخ  1221حسام فرٌد دمحم النمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 -المنطمة الثانٌة  8الـتأشٌر:   ، مدٌنة برج العرب الجدٌدة وحده عنبر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192328وفً تارٌخ  1221حسام فرٌد دمحم النمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

  -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الثانٌة  8عنبر  13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192328وفً تارٌخ  8122فاٌده السٌد كامل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

  - 822مساكن  7شمة رلم  13مدخل  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل  22192331وفً تارٌخ  8123ه برلم    عمرو عبدالمنعم عبدالكرٌم ابو فراج ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  99

 لسم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش اسماء بنت ابى بكر امام شركة الحمد للتكاتن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192331وفً تارٌخ  8124ٌاسر توفٌك دمحم خلٌل المستكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -وكالة الجدٌد امام بوابه الخروج وصف الـتأشٌر:   ، ش ال

تم تعدٌل العنوان ,  22192331وفً تارٌخ  8127عادل عبدالكرٌم عبدالجواد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش مجمع سٌدى مسعود امام مكتب التامٌنات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  8121،  سبك لٌده برلم    احمد خالد ناجى مراجع ، تاجر فرد  -  122

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش جمعه سٌدى مسعود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  8126بالل محروس دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -ش الـتأشٌر:   ، ش مسجد الشرلاوى امام مظلوم للد

تم تعدٌل العنوان ,  22192331وفً تارٌخ  8125نعمه هارون عبدالرحمن وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر امام مجٌرة اسعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192331وفً تارٌخ  8122مراد عطٌة على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -، ش جمعٌة سٌدى مسعود بجوار المصطفى للخدمات البٌطرٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

النشاط , وصف تم تعدٌل 22192312وفً تارٌخ  7675منال حسٌن السٌد احمد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع وشراء دوالٌب مطابخ الومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192312وفً تارٌخ  3971هلٌل عبد الشكور عوض حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وبٌع اطارات كاوتش

وفً  5211هٌثم عبد الرحٌم أسماعٌل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -لذوي األحتٌاجات الخاصة مركزهٌثم عبد الرحٌم  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط : تجاره اجهزه تعوٌضٌه22192311تارٌخ 

تم 22192313وفً تارٌخ  5681 صالح دمحم حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الدٌب لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  4

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  أضافة نشاط : مماوالت عامة وتورٌدات فً مجال النشاط

صالح دمحم حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدل الً : الدٌب لعموم االستٌراد والتصدٌر والمماوالت والتورٌدات  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  أضافة نشاط : مماوالت عامة وتورٌدات فً مجال النشاط22192313وفً تارٌخ  5681

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  أضافة 22192313وفً تارٌخ  8245فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌة علً سعد علً ، تاجر  -  6

 نشاط : تورٌدات صناعٌة ومعمارٌة وغذائٌة ومكتبٌة وكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192317وفً تارٌخ  7996عٌد سلطان عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل النشاط الى / معرض لتجارة السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192317وفً تارٌخ  4329محمود احمد سلٌمان عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تعدل الً : عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192317وفً تارٌخ  6916حسن مستور حمٌده مصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اضافة نشاط تورٌدات صناعٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192322وفً تارٌخ  8219شرٌف حسنٌن احمد السٌد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

عٌة ومستلزمات شبكات الري التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً : تجارة وتوزٌع مستلزمات االنتاج الزراعً ) مبٌدات ومخصبات زرا

 المتطور (

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192322وفً تارٌخ  4519جمعة عبد الونٌس راف هللا حوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مصنع بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192325فً تارٌخ و 8222عوض مرزوق جوٌدة عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدل الً : بٌع وتربٌة المواشً

صالح دمحم ابراهٌم ابو حادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اضافة االسم التجارى / ابو حادى لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  13

 36ضافة نشاط / عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ا22192326وفً تارٌخ  1566

 ( 19و  6من المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192326وفً تارٌخ  1566صالح دمحم ابراهٌم ابو حادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ( 19و  6المجموعة  من 36التأشٌر:  اضافة نشاط / عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192326وفً تارٌخ  8266ساره وحٌد عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192311وفً تارٌخ  6282سبك لٌده برلم   عماد الدٌن فاروق دمحم كامل ، تاجر فرد ،   -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192324وفً تارٌخ  8296فتحى دمحم احمد نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192326وفً تارٌخ  1291حسام الدٌن دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  8263دمحم دمحم حسٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  1843سبك لٌده برلم    الغراوى للتجارة والمشروعات ، تاجر فرد ،  -خالد دمحم مبرون محجوب الغراوى  -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192312

تم تعدٌل نوع 22192321وفً تارٌخ  8295محمود ٌاسٌن عبدالمجٌد عبدالعال المفاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327وفً تارٌخ  8116سبك لٌده برلم     رومانى عزٌز بمطر مٌخائٌل ، تاجر فرد ، -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192331وفً تارٌخ  8126بالل محروس دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  5466ده برلم   عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192313وفً تارٌخ  8282دمحم عبدالباسط دمحم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  8297احمد السٌد دمحم حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192328وفً تارٌخ  1221حسام فرٌد دمحم النمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192327تارٌخ  وفً 8267كرٌمة البسٌونً عبدالغنً لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  8122عادل سعٌد امٌن جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192326وفً تارٌخ  8127دمحم فؤاد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الفؤاد للمماوالت  -  16

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192314وفً تارٌخ  8285ابراهٌم مصطفً عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر: خاص

تم 22192327وفً تارٌخ  8118جاب هللا حسن حمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الحمد لتجارة السٌارات الحدٌثة  -  18

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل22192313وفً تارٌخ  8281جلٌلة كامل دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192313وفً تارٌخ  8283مصطفً لطب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و22192318وفً تارٌخ  8289دمحم عبده بسٌونى على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192331وفً تارٌخ  8121احمد خالد ناجى مراجع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  8262دمحم خالد دمحم عباس اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192326وفً تارٌخ  8264حسن رضا االمام الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192326وفً تارٌخ  8126احمد عبدالغفار هاشم المرازلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  8115فادى سمٌر فهٌم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -التوفٌك لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  26

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192327



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌل نوع تم تعد22192331وفً تارٌخ  8123عمرو عبدالمنعم عبدالكرٌم ابو فراج ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  8257سالمة دمحم عمر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 22192324وفً تارٌخ  8262دمحم ابراهٌم السٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  8114اسامة سعد كامل عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -السعد لتجارة مواد غزائٌة والمٌاه الغازٌة  -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192327

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327رٌخ وفً تا 8112صابر عبدهللا احمد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192328وفً تارٌخ  8122فاٌده السٌد كامل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192312وفً تارٌخ  8277شٌماء عبدهللا دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192313وفً تارٌخ  8282رضا دمحم احمد ابو خطٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد22192318وفً تارٌخ  8288عبدالسٌد شحاته عبده عشم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192321وفً تارٌخ  8294نجالء احمد حمزه الخمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص22192331وفً تارٌخ  8122مراد عطٌة على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192312وفً تارٌخ  8278احمد عبدالمحسن احمد عبدالفتاح الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 22192313وفً تارٌخ  8279هاله ثروت حامد حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192322وفً تارٌخ  8291شعبان احمد محمود عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192321وفً تارٌخ  8293عالء سعد عبدالمنعم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192331وفً تارٌخ  8125نعمه هارون عبدالرحمن وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  8255دمحم اسماعٌل فوده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 شٌر: خاصالتأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192311وفً تارٌخ  8271احمد السٌد احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192311وفً تارٌخ  8272جهاد احمد فكري احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192317وفً تارٌخ  8287مكارٌوس ماهر نعٌم ادٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22192327وفً تارٌخ  8117على الحلو عبد برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الحلو للمماوالت العمومٌة  -  47

 شٌر: خاصنوع الشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  8261مرٌز معوض ابراهٌم مرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192311وفً تارٌخ  5211مركز هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192322وفً تارٌخ  8292دمحم فتحً دمحم دمحم راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192326وفً تارٌخ  8125فتحى نبٌل عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192331وفً تارٌخ  8124اسر توفٌك دمحم خلٌل المستكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌ -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192323وفً تارٌخ  8254سامح مصطفى مصطفى احمد مغنم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  8259ء علً احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفا -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192326وفً تارٌخ  8265اسماعٌل مسعود عٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192311وفً تارٌخ  8274ولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالمعتمد احمد دس -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22192325وفً تارٌخ  8121الصمر للتورٌدات المعدنٌة / دمحمعبدالعزٌز دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  8128ابراهٌم عوض ابو العنٌن عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عنٌن لالجهزة الكهربائٌة ابو ال -  58

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192326

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192327وفً تارٌخ  8113بالل عبدالسالم حموده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  8256الصافً جمٌل عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  8258عماري ناصر عبدالجلٌل جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192312وفً تارٌخ  8269رفعت ابراهٌم مهنً شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22192312وفً تارٌخ  8272فاروق لٌموزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -على فاروق على احمد الرمٌدى  -  63

 صف التأشٌر: خاصنوع الشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  8123السٌده حسن علً الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  8299خالد احمد صدٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192327وفً تارٌخ  8112عبدالسالم ابراهٌم عبدالسالم الروٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  8129احمد دمحم رضا احمد مصطفى الهتٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسة مصطفى للمماوالت العمومٌة  -  67

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192327تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192323وفً تارٌخ  6355رضا حسٌن عبدالحمٌد العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم 22192327فً تارٌخ و 8268اٌمن حتٌته عبدالوكٌل ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اٌمن حتٌته للرحالت  -  69

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  8273صدٌك زهدى سالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -زهدى لالستٌراد والتصدٌر  -  72

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192311

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192318وفً تارٌخ  8292م   دمحم دمحم سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  71

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327وفً تارٌخ  8111اشرف عبدالعزٌز احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192331وفً تارٌخ  8127   عادل عبدالكرٌم عبدالجواد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192323وفً تارٌخ  8253احمد خضر على خضر مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  8284رجب علً خاطر عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192325وفً تارٌخ  8298فاطمة صالح الدٌن عطٌة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  8122دمحم السٌد السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف  -  77

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192327وفً تارٌخ  8119عبدالرحمن عٌد مراجع عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح / النجمة  8215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192324،  فى تارٌخ :   -  1

 للغازات  

 الى: أضافة السمة التجارٌة : كٌماالب   8212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192311،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : الندي  8245تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192313،  فى تارٌخ :   -  3

   لألستٌراد والتصدٌر والتورٌدات

الى: تعدل الً : الدٌب لعموم االستٌراد  5681تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192313،  فى تارٌخ :   -  4

 صالح دمحم حسن مرسى    -والتصدٌر والمماوالت والتورٌدات 

االسم التجارى الى : سامى للمفاوالت الى: تعدل  4217تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192319،  فى تارٌخ :   -  5

 سامً دمحم احمد رجب   -العامة والتورٌدات 

الى: أضافة السمة التجارٌة : بً أتش بالست   6655تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192319،  فى تارٌخ :   -  6

PH Plast   

الى: اضافة االسم التجارى / ابو حادى لعموم  1566شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال22192326،  فى تارٌخ :   -  7

 صالح دمحم ابراهٌم ابو حادى   -االستٌراد والتصدٌر 

الى: اضافة السمة التجارٌة / مزرعة االمل  8252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192327،  فى تارٌخ :   -  8

 ى  للتربٌة وبٌع انتاج الحٌوان

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    22192325، وفى تارٌخ    2837نادٌة الحاوى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 1283جب امر محو رلم محو المٌد بمو

، وفى تارٌخ    5727هبة عبد العال وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -الروضة للتجارة والتوزٌع    - 2

 1291تم محو/شطب السجل  تم محو لٌد الفرع بأمر محو رلم    22192325

تم    22192327، وفى تارٌخ    5652لٌدها برلم :  الحٌاة للعبوات " عماد مكرم عزٌز وشركاه "  ، شركة تضامن  سبك   - 3

 1294محو/شطب السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 7883، سبك لٌدها برلم ، عبدالحمٌد ابراهٌم البلتاجً وشركاه احمد هنداوي مرسً وعبدالرازق دمحم مخٌمر شركة تضامن  -  1

 جنٌه   3222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192322وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  22192321وفً تارٌخ   ، 7835شركه ابو الخٌر لتصنٌع منتجات االلبان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصف

خٌري مصطفً ابو الخٌر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك  -تعدٌل األسم التجاري الً : ابو الخٌر الند لتصنٌع منتجات االلبان  -  3

دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تع 22192321وفً تارٌخ   ، 7835لٌدها برلم ،

 جنٌه   2222220222،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  22192324وفً تارٌخ   ، 2412مهندس /ابراهٌم احمد الطٌبً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   32222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22192324وفً تارٌخ   ، 2412دمحم احمد الطٌبً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-ي الً :تعدل االسم التجار -  5

 جنٌه   32222220222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    2412، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل اسم الشركه الى/احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظه وشركاه توصٌة بسٌطة  -  6

 جنٌه   32222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192324،

تم تعدٌل رأس  22192324وفً تارٌخ   ، 2412مهندس /ابراهٌم احمد الطٌبً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   32222220222لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف ا

تم  22192324وفً تارٌخ   ، 2412دمحم احمد الطٌبً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجاري الً : -  8

 نٌه ج  32222220222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    2412تعدٌل اسم الشركه الى/احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   32222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192324،

تم تعدٌل رأس  22192331وفً تارٌخ   ، 2416ـاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،بــدوى انـور بــدوى مٌـاس  وشـــرك -  12

 جنٌه   32222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192331وفً تارٌخ   ، 2416بــدوى انـور بــدوى مٌـاس  وشـــركـاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   32222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  22192317وفً تارٌخ  4تعدل األسم التجاري الً : وسام ولٌم أنٌس ونس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

اول ش  -الهوارٌة  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كمعرض بالعنوان ش متفرع من طرٌك مطار برج العرب 

 لسم  -شمال 

وفً تارٌخ  4لكو لالشغال العامه " وسام ولٌم انٌس وشركاه " ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدل الً : و -  2

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كمعرض بالعنوان ش متفرع من طرٌك مطار برج العرب  22192317

 لسم  -اول ش شمال  -الهوارٌة 

وفً  4وسام ولٌم انٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -كومٌة بجمٌع انواعها ولكو للتورٌدات العامة الح -  3

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كمعرض بالعنوان ش متفرع من طرٌك مطار برج العرب  22192317تارٌخ 

 لسم  -اول ش شمال  -الهوارٌة 

 5727هبه عبدالعال وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -الروضة للتجارة والصناعة تعدٌل االسم التجارى الى /  -  4

ش فكرى ابو طالب من ش  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الى /  22192325وفً تارٌخ 

  -جمال عبدالناصر 

 22192325وفً تارٌخ  5727لعال وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هبة عبد ا -الروضة للتجارة والتوزٌع  -  5

  -ش فكرى ابو طالب من ش جمال عبدالناصر  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 5727ٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هبه عبدالعال وشر -تعدٌل االسم التجارى الى / الروضة للتجارة والصناعة  -  6

  - 2218/ 5/ 13فى  472تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم  22192325وفً تارٌخ 

 22192325وفً تارٌخ  5727هبة عبد العال وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -الروضة للتجارة والتوزٌع  -  7

  - 2218/ 5/ 13فى  472تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

مهندس / محمود سعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -شركة البرج للمماوالت واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة  -  8

برج العرب المدٌم بجوار مخزن  -:   ، تعدل الً : ش دمحم فرٌد تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 22192331وفً تارٌخ  3334

  -مجلس مدٌنة برج العرب 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ط مهندس /ابراهٌم احمد الطٌبً وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع وتجارة وتورٌد وطحن وخل -  1

( والتوكٌالت التجارٌة والامة  19و  6من المجوعة  36وتعبئة الكٌماوٌات بكافة انواعها واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192312وفً تارٌخ  2412وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

دمحم احمد الطٌبً وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع وتجارة وتورٌد -سم التجاري الً :تعدل اال -  2

( والتوكٌالت  19و  6من المجوعة  36وطحن وخلط وتعبئة الكٌماوٌات بكافة انواعها واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , 22192312وفً تارٌخ  2412الكٌماوٌة ،  سبك لٌدها برلم    التجارٌة والامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل اسم الشركه الى/احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظه وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع  -  3

(  19و  6من المجوعة  36انواعها واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة وتجارة وتورٌد وطحن وخلط وتعبئة الكٌماوٌات بكافة 

تم تعدٌل 22192312وفً تارٌخ  2412والتوكٌالت التجارٌة والامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع وتجارة وتورٌد وطحن وخلط  مهندس /ابراهٌم احمد الطٌبً وشركاه -  4

( والتوكٌالت التجارٌة والامة  19و  6من المجوعة  36وتعبئة الكٌماوٌات بكافة انواعها واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192312تارٌخ وفً  2412وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

دمحم احمد الطٌبً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع وتجارة وتورٌد -تعدل االسم التجاري الً : -  5

( والتوكٌالت  19و  6ن المجوعة م 36وطحن وخلط وتعبئة الكٌماوٌات بكافة انواعها واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , 22192312وفً تارٌخ  2412التجارٌة والامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع تعدٌل اسم الشركه الى/احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل  -  6

(  19و  6من المجوعة  36وتجارة وتورٌد وطحن وخلط وتعبئة الكٌماوٌات بكافة انواعها واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل22192312وفً تارٌخ  2412والتوكٌالت التجارٌة والامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هبه عبدالعال وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة  -تعدٌل االسم التجارى الى / الروضة للتجارة والصناعة  -  7

تارٌخ  وفً 5727لٌصبح / تصنٌع ماكٌنات وشفرات حاللة التعمل بالكهرباء لدى الغٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325

هبة عبد العال وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع ماكٌنات  -الروضة للتجارة والتوزٌع  -  8

تم تعدٌل 22192325تارٌخ وفً  5727وشفرات حاللة التعمل بالكهرباء لدى الغٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22192322وفً تارٌخ  4185سعٌد حسن برسى سلٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى الى  5727ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعد  22192325،  فى تارٌخ :   -  1

 هبه عبدالعال وشرٌكها -/ الروضة للتجارة والصناعة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

المرض والرهن للشرٌكٌن مجتمعٌن او  سامح خٌر رزق غالً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك االدارة والتولٌع وحك -  1

 3531برلم       22192324منفردٌن ، تارٌخ : 

سامح خٌر رزق غالً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك االدارة والتولٌع وحك المرض والرهن للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  2

 3531برلم       22192324منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك االدارة والتولٌع وحك المرض والرهن للشرٌكٌن مجتمعٌن او عماد خٌر رزق غالً  شر -  3

 3531برلم       22192324منفردٌن ، تارٌخ : 

عماد خٌر رزق غالً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك االدارة والتولٌع وحك المرض والرهن للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  4

 3531برلم       22192324: منفردٌن ، تارٌخ 

عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  5

 2412برلم       22192312متضامن ///// انضمام عدد اثنٌن شرٌكٌن موصٌٌن مزكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

اظه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن عبد المنعم عبد الواحد احمد اب -  6

 2412برلم       22192312متضامن ///// انضمام عدد اثنٌن شرٌكٌن موصٌٌن مزكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

الى شرٌن عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى  -  7

 2412برلم       22192312متضامن ///// انضمام عدد اثنٌن شرٌكٌن موصٌٌن مزكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  8

 2412برلم       22192312ن بالعمد ، تارٌخ : متضامن ///// انضمام عدد اثنٌن شرٌكٌن موصٌٌن مزكورٌ

عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  9

 2412برلم       22192312متضامن ///// انضمام عدد اثنٌن شرٌكٌن موصٌٌن مزكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

عبد الواحد احمد اباظه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  عبد المنعم -  12

 2412برلم       22192312متضامن ///// انضمام عدد اثنٌن شرٌكٌن موصٌٌن مزكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

صول وسٌارات الشركة من بٌع ورهن سعٌد حسن برسى سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف وله حك التصرف فً ا -  11

وتولٌع اي حك عٌنً او شخصً علً اموال وسٌارات الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة وعن بالً الشركاء علً عمود البٌع 

ٌداع االبتدائٌة والنهائٌة والتمثٌل امام مامورٌة الشهر العماري والتعامل مع البنون منفردا وفتح حسابات باسم الشركة والسحب واال

باسم الشركة وكفالة الغٌر باسم الشركة فً المروض امام البنون وكذا االلتراض باسم الشركة وتولٌع الرهون التجارٌة علً اصول 

 4185برلم       22192322ومنموالت الشركة ، تارٌخ : 

ات الشركة من بٌع ورهن سعٌد حسن برسى سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف وله حك التصرف فً اصول وسٌار -  12

وتولٌع اي حك عٌنً او شخصً علً اموال وسٌارات الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة وعن بالً الشركاء علً عمود البٌع 

االبتدائٌة والنهائٌة والتمثٌل امام مامورٌة الشهر العماري والتعامل مع البنون منفردا وفتح حسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع 

م الشركة وكفالة الغٌر باسم الشركة فً المروض امام البنون وكذا االلتراض باسم الشركة وتولٌع الرهون التجارٌة علً اصول باس

 4185برلم       22192322ومنموالت الشركة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       22192312مهندس /ابراهٌم احمد الطٌبً وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

2412 

دمحم احمد الطٌبً وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : -تعدل االسم التجاري الً : -  2

 2412برلم       22192312



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

م الشركه الى/احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ تعدٌل اس -  3

 2412برلم       22192312: 

برلم       22192312مهندس /ابراهٌم احمد الطٌبً وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

2412 

دمحم احمد الطٌبً وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : -التجاري الً :تعدل االسم  -  5

 2412برلم       22192312

تعدٌل اسم الشركه الى/احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظه وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  6

 2412برلم       22192312: 

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2931برلم       22192324، تارٌخ :  271عبد هللا انور عبد هللا عبد الفتاح  تجدٌد ثانً   -  1

 2931برلم       22192324، تارٌخ :  271د هللا استٌل  تجدٌد ثانً  عب -اضافة االسم التجارى : -  2

 491برلم       22192327، تارٌخ :  298سالمه سٌد محمود عبد العال  تجدٌد رابع   -  3

 2587برلم       22192327، تارٌخ :  291  2217/ 3/ 3فوزي فرج عبدالعاطً  تجدٌد ثانى  -  4

 2959برلم       22192327، تارٌخ :  296جدٌد أول  عبٌر زهٌر على خضر  ت -  5

 2959برلم       22192327، تارٌخ :  297عبٌر زهٌر على خضر  تجدٌد ثانً   -  6

 2625برلم       22192327، تارٌخ :  292  2217/ 3/ 21عبدالرحمن فرج عبدالعاطً الالفً  تجدٌد ثانى  -  7

 2934برلم       22192311، تارٌخ :  312  2218/ 4/ 14عادل حسنى دمحم ذكى  تجدٌد ثانى -  8

 2258برلم       22192311، تارٌخ :  312  2215/ 11/ 5شرٌف محروس زكرٌا سعٌد  تجدٌد ثانى -  9

 2928برلم       22192312، تارٌخ :  325  2218/ 4/ 12عبد الاله صالح عبد الاله غازى  تجدٌد ثانى  -  12

برلم       22192313، تارٌخ :  333التركى للمماوالت العامة والتورٌدات  تجدٌد أول   -لى احمد تركى دمحم صالح ع -  11

5238 

 4722برلم       22192317، تارٌخ :  353أشرف عبد هللا دمحم رحومة  تجدٌد أول   -  12

 5291برلم       22192319، تارٌخ :  359اسامة سعٌد محمود جمعة  تجدٌد أول   -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


