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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

عن بٌع مهمات  3042برلم  21101115، لٌد فى  1111.111 الشافعى ناجى مراجع عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  1

 -سوق الصفا المجاورة الثالثة برج العرب الجدٌدة  11أمن صناعً ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع مهمات  3042برلم  21101115، لٌد فى  1111.111الشافعى ناجى مراجع عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 -سوق الصفا  -المجاورة الثالثة  - 16محل رلم  -حل رئٌسً أخر بالعنوان : برج العرب الجدٌدة أمن صناعً ، بجهة : له م

عن مماوالت  1550برلم  21101112، لٌد فى  111111.111علٌوه عبدالفتاح علٌوه الصبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -شمة  -الدور االول  -ابو ٌوسف  -دة ش اللواء دمحم نجٌب خلف كافٌترٌا العم -عامة ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد  1646برلم  21101121، لٌد فى  11111.111مصطفى مسعد السٌد عثمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -شمة  -دور اول علوى  -معدات الشحن والتفرٌغ ، بجهة : ش المطار خلف الشهر العمارى 

عن صالون حاللة  1522برلم  21101110، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    حسام دمحم مصطفى حسانٌن -  5

مٌدان النافورة خلف مولف برج العرب بجوار محالت هلٌل  -ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : برج العرب متفرع من انور السادات 

 -محل  -

عن مستلزمات  5640برلم  21101121، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالشكور ٌوسف شاما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -برج العرب المدٌم  - 2محل رلم  -ش عمر بن عبدالعزٌز  20 -انتاج حٌوانى ، بجهة : برج العرب 

عن مستلزمات  5640برلم  21101121، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالشكور ٌوسف شاما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ش عمر بن عبدالعزٌز بجوار مجلس المدٌنة ونشاطه مكتب تورٌد  20برج العرب المدٌم  -، بجهة : برج العرب انتاج حٌوانى 

 -وتداول االدوٌة البٌطرٌة ومستلزماتها ومستلزمات انتاج حٌوانى 

عن ثالجة  1522برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم البرٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -شمة  -ارضى  - 6ام زغٌو امام العمار رلم  -اسمان ، بجهة : خلف مساكن الصٌنٌة 

عن نمل بالسٌارات  1532برلم  21101114، لٌد فى  11111.111جمال عبدالعال دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 -مكتب  -االرضى  -لف منصور شٌفرولٌه نجع العرجى خ -وتورٌد فى مجال النشاط ، بجهة : عامرٌة 

عن  1521برلم  21101110، لٌد فى  11111.111سالمه عطٌة سالم عبدالمجٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 - 46محل  -امام مسجد العامرٌة  -سوق الهداٌا  1141حلوانى كل ماٌصنع من العجٌن ، بجهة : برج العرب مساكن 

عن صالون حاللة  1501برلم  21101121، لٌد فى  11111.111وض الزواوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد بدر ع -  11

 لسم -االرضى  -الهانوفٌل  -ش حمدى السباعى متفرع من الخلفاء الراشدٌن  12 -، بجهة : دخٌلة 

، لٌد فى  25111.111ماله ،  امٌر سمٌر مبرون دمحم مبرون  ، تاجر فرد ، رأس  -مؤسسة امٌر لعموم التصدٌر  -  12

 لسم -ابو ٌوسف بحرى ش الروضة الخضراء امام فٌال سهٌر  -عن عموم التصدٌر ، بجهة : العجمى  1611برلم  21101122

عن تورٌد  1561برلم  21101112، لٌد فى  11111.111محمود دمحم عبدالشافى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -شمة  -االول علوى  -ش لنا خلف مطعم العمدة الهانوفٌل  -حضرات التجمٌل ، بجهة : دخٌلة االدوات الطبٌة ومست

عن بٌع  1632برلم  21101122، لٌد فى  15111.111عبدالرحمن عبدالهادي عطٌة رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -صٌدلٌة العامرٌة  محمول واكسسوارات محمول ، بجهة : العامرٌة اخر ش الجمهورٌة بجوار

عن  1516برلم  21101121، لٌد فى  11111.111رٌم السٌد كامل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -بوتٌن رٌم  -  15

 -الجوٌرة ش السوق برج العرب المدٌم شمة ارضى  -تجارة المالبس الجاهزة ، بجهة : برج العرب 
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عن مكتب  1502برلم  21101122، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،   شعبان دمحم سالم الشرلاوي  ، تاجر فرد -  16

 لسم -بجوار مسجد علً حمامة  1رحالت ، بجهة : العامرٌة النهضة طٌبة 

عن فرن مخبز  1501برلم  21101122، لٌد فى  11111.111فؤاد علً زاٌد شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -االرضً  -امام كافٌترٌا بونو  22مع شارع  11اكتوبر تماطع  6طًء النخٌل ألً ، بجهة : العامرٌة شا

عن ادارة  1530برلم  21101115، لٌد فى  11111.111عمرو دمحم احمد خلٌفة الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -مطاعم ، بجهة : ش الوكاله بجوار صٌدلٌة حمدى الجبالى 

، لٌد فى  111111.111طارق احمد حسنٌن بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -لمماوالت العامة طارق حسنٌن ل -  10

 لسم -شمة  -عن مماوالت عامة ، بجهة : ام زغٌو ش سلومه خلف شركة االهرام الدخٌلة  1545برلم  21101115

عن  1611برلم  21101126د فى ، لٌ 111111.111مصلٌحى جابر مصلٌحى الورالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 - 6,5المنطمة الصناعٌة الثانٌة برج العرب الجدٌة لطعة ارض رلم  2بلون  -تصنٌع منظفات صناعٌة ، بجهة : برج العرب 

عن  1611برلم  21101126، لٌد فى  111111.111مصلٌحى جابر مصلٌحى الورالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

ش الفاروق من سعد بالمان ملن اٌهاب ابراهٌم ذكى ونشاطه تجارة خامات  -، بجهة : شبٌن الكوم  تصنٌع منظفات صناعٌة

 - 2111/ 4/ 1مستحضرات تجمٌل واستٌراد وتصدٌر فى 

عن خدمات  1622برلم  21101126، لٌد فى  11111.111سعٌد جماد دمحم دمحم البهلوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شمة  -البٌطاش  -ش الروضة بجوار نمطة شرطة الساحل  -: بٌانكى السفن ، بجهة 

عن  1531برلم  21101114، لٌد فى  11111.111عمرو عصمت احمد ابراهٌم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -محل  -االرضى  -مطروح  Aش التوحٌد من ط  -ابو ٌوسف لبلى  -معرض سٌارات حدٌثة ، بجهة : دخٌلة 

برلم  21101121، لٌد فى  11111.111العمار لالجهزة الكهربائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -السٌد احمد على عمار  -  24

 - 10.5شمة ن  -ابوٌوسف بحرى ش التامٌن خلف مكتب التموٌن  -عن تجارة وتورٌد االجهزة الكهربائٌة ، بجهة : عامرٌة  1514

 لسم

عن محل جزارة ،  1612برلم  21101122، لٌد فى  11111.111مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن نبٌل سعد  -  25

 لسم -محل ارضى  41لرٌة بغداد العمارٌة ن  -بجهة : عامرٌة 

عن  1552برلم  21101112، لٌد فى  11111.111اٌمن عبدالسالم عبدالعلٌم ابو خطوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -محل  -ناصٌة ش هارون خلف صٌدلٌة حماس  -جارة المالبس الجاهزة والمنسوجات ، بجهة : الدراٌسة بحرى تورٌد وت

عن بٌع  1551برلم  21101112، لٌد فى  12111.111محمود صبحى ٌوسف عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 -شمة  -ارضى  -بهٌج بجوار مخزن االنابٌب  -ادوات منزلٌة ، بجهة : برج العرب 

عن خدمات  1621برلم  21101126، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم عبدالمادر احمد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -شمة  -الدخٌلة البحرٌة  -السفن ، بجهة : ش عباد الرحمن خلف المسجد 

عن  1640برلم  21101120، لٌد فى  11111.111كامل محمود كامل محمود الرفاعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 لسم -علً الشارع الرئٌسً بجوار المسجد الكبٌر  2النهضة طٌبة  -مكتب رحالت ، بجهة : العامرٌة 

عن محل  1532برلم  21101115، لٌد فى  11111.111رمضان عبدالرازق دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -امام الصفوه للموبلٌات  21ش  -مرٌة مالبس ، بجهة : العا

عن صالون  1620برلم  21101122، لٌد فى  11111.111بهً الدٌن عبده محمود شربٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 -سوق الهداٌا االرضً  21حاللة ، بجهة : برج العرب الجدٌدة الحً االول 

عن تورٌد  1512برلم  21101121، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   ٌاسمٌن على دمحم مامون  ، تاجر فرد ، -  32

 لسم -ش السفن اب خلف شركة فاركو لالدوٌة شمة ارضى  -مستلزمات طبٌة ، بجهة : عامرٌة 
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عن استٌراد  1542برلم  21101115، لٌد فى  511111.111هرٌدى احمد هرٌدى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -شمة  -ارضى  -زراعٌة ، بجهة : العجمى الهانوفٌل ش جمعه ش جمعه مفتاح خلف مستشفى بدر الدخٌلة  وتصدٌر معدات

عن تورٌد لطع غٌار  1611برلم  21101125، لٌد فى  11111.111عمر السٌد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -شمة  -االول  -ٌنو وٌدوس طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى خلف كاز 12سٌارات ، بجهة : ن 

عن صٌانة  1622برلم  21101126، لٌد فى  11111.111نادر حسن اسعد دمحم جاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -شمة  -اول  -المعدات الكهربائٌة ، بجهة : العجمى الهانوفٌل ش جابر خلف مسجد الصابرٌن 

عن  1624برلم  21101126، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رمضان دروٌش دمحم دروٌش عبٌد  -  36

 لسم -صٌانة المعدات والٌخوت ، بجهة : المكس ش البوستة خلف الحوانى شمة ارضى 

عن صٌانة  1523برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد رفعت دمحم دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -لٌخوت ، بجهة : الدخٌلة البحرٌة خلف مسجد المٌنا شمة ارضى الموارب وا

عن تورٌدات  1502برلم  21101122، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد عبدالرحٌم عجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -ش الجدٌد البٌطاش  23 -صناعٌة ومماوالت عامة ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد التحف  1554برلم  21101112، لٌد فى  11111.111واب سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدالت -  30

 لسم -ش البٌطاش شمة ارضى  111واالنتٌكات ، بجهة : العجمى البٌطاش خلف 

ت عمومٌة عن مماوال 1566برلم  21101111، لٌد فى  111111.111دمحم سالم شعبان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -مطروح ش مالن الملن خلف ستودٌو راضى  Aط  11، بجهة : ابو ٌوسف لبلى ن 

عن استثمار  1612برلم  21101125، لٌد فى  51111.111زٌنب متولى حسن دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -شمة  -ول اال -بٌانكى العجمى خلف معسكر الكشافة البٌطاش  -عمارى ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد  1610برلم  21101126، لٌد فى  11111.111ناجى حنفى محمود عٌد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -ش الجمهورٌة امام حلوانى ابو عمر بالعامرٌة  -اثاث وموبلٌات ، بجهة : عامرٌة 

عن ورشة  1631برلم  21101122، لٌد فى  11111.111  دمحم محمود منصور عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  43

 لسم -دكو سٌارات ، بجهة : عزبة الهجانة امام الساحة 

عن  1644برلم  21101121، لٌد فى  11111.111البركاوى لتجارة لطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 -محل  -ارضى   -ش السوق خلف سوبر ماركت الدٌوان  - تجارة لطع غٌار السٌارات ، بجهة : برج العرب المدٌمة

عن مماوالت ،  1511برلم  21101111، لٌد فى  111111.111عبدالعزٌز حمد خلٌفة داوود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 -محل  -االرضى  -بجهة : برج العرب ش بهٌج العمومى بجوار غزة ماركت 

عن مزرعة  1535برلم  21101115، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    صبحً السٌد محمود الطنطاوي -  46

 -زراعة بهٌج بجوار مسجد بكر المطعانً  11تربٌة مواشً وتسمٌن وأدرار ألبان ، بجهة : العامرٌة لرٌة ابو بكر الصدٌك حوشة 

 لسم

عن تصنٌع  1520برلم  21101121، لٌد فى  11111.111رامى اٌوب سلٌمان اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -مساكن ش عالم شمة ارضى  3بلون د مدخل  -وتورٌد مستحضرات التجمٌل ، بجهة : عامرٌة 

عن  1511برلم  21101121، لٌد فى  111111.111وائل ابو الغٌط المهدى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -ش طٌبة خلف سعد الجندى شمة  12.5ابو ٌوسف لبلى ن  -لة استثمار عمارى ، بجهة : دخٌ

عن تورٌد  1522برلم  21101111، لٌد فى  11111.111مصطفى شعالن عنتر الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 لسم -شمة  -دور ثانى  - 3ش  -بٌانكى خلف نمطة الساحل  -مولدات الموارب والٌخوت ، بجهة : البٌطاش 



 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

عن تورٌد مالبس جاهزة  1523برلم  21101110، لٌد فى  11111.111دمحم السٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -ش المسم امام امن الدولة بالعامرٌة  -، بجهة : عامرٌة 

عن مخبز نصف  1512لم بر 21101121، لٌد فى  11111.111سلٌم عبدالكرٌم سلٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -آلى ، بجهة : وادى الممر الشارع الرئٌسى خلف مكتب طارق زلف دور ارضى 

برلم  21101121، لٌد فى  11111.111منى دمحم احمد زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -زٌتون لمستحضرات التجمٌل  -  52

 لسم -جمهورٌة خلف مستشفى الٌسر شمة ثانى علوى ش ال -عن تورٌد مستحضرات التجمٌل ، بجهة : عامرٌة  1515

عن تجارة  1613برلم  21101122، لٌد فى  111111.111خالد دمحم البدوى طه موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 -محل  -نجع نواره بجوار بنزٌنة اولٌبٌا  -مدخل مدٌنة برج العرب  -الحدٌد ، بجهة : برج العرب 

عن مركز تجمٌل ،  1536برلم  21101115، لٌد فى  11111.111ٌل دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد اسماع -  54

 لسم -ش المستشفى بجوار صٌدلٌة سٌدى رافع  -بجهة : عامرٌة 

عن عموم  1540برلم  21101116، لٌد فى  511111.111دمحم كامل السٌد ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 -امام مزلمان العامرٌة بجوار الحلوانى للمالبس  -، بجهة : عامرٌة  10و  6من المجموعة  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 لسم

عن حضانة  5211برلم  21101112، لٌد فى  151111.111هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 -مبنى  -دور ارضى  -ورة االولى مجتمع محلى ثالث ، بجهة : برج العرب المجا

عن حضانة  5211برلم  21101112، لٌد فى  151111.111هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

طه مركز تنمٌة الدور الثانى المحور المركزى الحى االول امام المزلمان ونشا 5شمة  0، بجهة : محل رئٌسى اخر بالعنوان عمار 

 -تجارة اجهزة تعوٌضٌة  -المهارات لذى االحتٌاجات الخاصة 

 21101111، لٌد فى  11111.111سعٌد عبدالنبى سعٌد ابو الفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ورشة ابو الفتوح للرخام  -  51

 لسم -اصرٌة وبجوار مصنع المكرونة الناصرٌة الجدٌدة امام ممابر الن -عن ورشة رخام ، بجهة : عامرٌة  1565برلم 

عن مزرعة  1616برلم  21101125، لٌد فى  111111.111دمحم حمدي رزق ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 -ارض زراعٌة  - 13انتاج حٌوانً ، بجهة : برج العرب نجع خٌرهللا بنجر السكر بجوار لرٌة 

عن تورٌد  1621برلم  21101126، لٌد فى  11111.111حمودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمة عبدالفتاح احمد دمحم  -  61

 لسم -ادوات ومستحضرات تجمٌل وعطور حرٌمى ، بجهة : ش المستشفى بجوار كنزى لالحذٌة بالعامرٌة 

عن مماوالت عامة ،  1630برلم  21101122، لٌد فى  111111.111دمحم صابر دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -شمة  -ارضى  -بجهة : عزبة الهجانة عمارة السمالوسى خلف جزارة صالح 

 1521برلم  21101111، لٌد فى  11111.111حبشى سالمة عبدالحى دروٌش ابو حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -شمة  -دور االول ال -عن تورٌد الموارب ، بجهة : المكس ش الفنار خلف سٌكو لالسمان 

عن مكتب  1521برلم  21101111، لٌد فى  111111.111عمرو عبدالمادر زناتى هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -شمة  -الدول االول  -مماوالت ، بجهة : العجمى الهانوفٌل ش ورشة البالط امام فٌال محمود متولى 

عن تجارة وتورٌد  1524برلم  21101110، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم حسن  ، تاجر  -  64

 لسم -ش الجمهورٌة امام كشرى الزعٌم  -البالستٌن ، بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد مواد  1522برلم  21101121، لٌد فى  11111.111احمد نبٌل عبدالتواب رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -شمة  -الناصرٌة المدٌمة تمسٌم شركة مرٌوط امام غرفة الكهرباء  -: عامرٌة  غذائٌة ، بجهة

عن استودٌو  1513برلم  21101122، لٌد فى  11111.111ابتسام على صبحى طمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 - 21برج العرب الجدٌدة محل  1141منطمة  -سوق الهداٌا  -تصوٌر ، بجهة : برج العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن استودٌو  1513برلم  21101122، لٌد فى  11111.111ابتسام على صبحى طمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 -ونشاطه سرفلة سجاد وموكٌت  - 116محل  -سوق الهداٌا برج العرب الجدٌدة  -تصوٌر ، بجهة : برج العرب 

عن تورٌد  1551برلم  21101112، لٌد فى  11111.111جهاد دمحم عطٌة ابو دومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 -الدور االول  -ثانى ش ثالث عمارة  -خلف مدرسة ابو ٌوسف الخاصة  -ابوٌوسف بحرى  -مستحضرات تجمٌل ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -شمة 

عن تصنٌع  1562 برلم 21101112، لٌد فى  11111.111مى حسن احمد احمد البلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 لسم -شمة  -ارضى  -الهانوفٌل  2بلون  22مساكن الحدٌد والصلب عمارة  22وبٌع المالبس الجاهزة ، بجهة : 

عن بوٌات  1612برلم  21101125، لٌد فى  111111.111مٌنا فوزي ارمانٌوس عبدالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -اربً وحداٌد ، بجهة : برج العرب شارع الشو

عن مخبز نصف  1614برلم  21101125، لٌد فى  11111.111رافت فوزى احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -دور ارضى  -كٌنج مرٌوط  -آلى ، بجهة : ش الزهور 

، لٌد فى  11111.111الفاروق لتشكٌل المعادن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -حسام الدٌن احمد فاروق خمٌس  -  22

 لسم -محل  -عن ورشة تشكٌل معادن ، بجهة : ش سنترال ال اٌجٌل من ش الكابالت  1612برلم  21101125

عن مماوالت  1631برلم  21101122، لٌد فى  111111.111عبدالمادر جابر فرغلى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -شمة  -اول علوى  -الفادى من ش التامٌنات  ش 21.5الكٌلو  -عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : عامرٌة 

عن تجارة الخضر  1636برلم  21101122، لٌد فى  11111.111امٌن ناصح متى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -والفاكهه ، بجهة : ش الجمعٌة امام سوبر ماركت صالح 

عن  1564برلم  21101112، لٌد فى  11111.111ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مارٌنا مورٌس ابراهٌم فهٌم  -  25

 لسم -العجمى الدراٌسة لبلى من ام النور خلف محمصات الفادى  -تورٌد لطع غٌار سٌارات ، بجهة : دخٌلة 

عن معرض  1563برلم  21101112، لٌد فى  11111.111سمٌر زغلول احمد عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -محل  -سٌارات ، بجهة : ام زغٌو اخر ش المستشفى منشٌة العلماء خلف صٌدلٌة االصٌل الدور االرضى 

عن  1611برلم  21101125، لٌد فى  11111.111السعٌد لتورٌد مستلزمات المخابز االلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شمة ارضى  -بجهة : العجمى الهانوفٌل ش االمام مالن خلف مخبز الصعٌدى الدخٌلة تورٌد مستلزمات المخابز االلٌة ، 

عن معرض  1641برلم  21101122، لٌد فى  11111.111دمحم خالد دمحم عبدالحمٌد بركة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -محل  -ارضى  -جمى الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار بنزٌنة لٌبٌا الع 16سٌارات ، بجهة : الكٌلو 

عن صٌانة  1641برلم  21101122، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم احمد مصطفى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 لسم -شمة  -ارضى  -المعدات والموارب ، بجهة : البٌطاش الشارع الجدٌد خلف نادى الموات المسلحة نهاٌة ش الدخٌلة 

عن مصنع  1525برلم  21101111، لٌد فى  11111.111راشد ٌعموب جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مٌنا -  11

 لسم -شمة  -ارضى  -بالستٌن وتجارة الخٌش ، بجهة : ام زغٌو ش مصطفى مطاوع امام ونٌس الجزار 

برلم  21101111، لٌد فى  11111.111البندارى الصاوى على حارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -حارون للٌخوت  -  11

 لسم -شمة  -اول  -العجمى الهانوفٌل ش جابر حافظ زهراء الهانوفٌل  -عن تورٌد الٌخوت ، بجهة : دخٌلة  1526

عن المماوالت  1531برلم  21101114، لٌد فى  111111.111مروة دمحم دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم - 2شمة  -الدور االول  -عمارةالنصر البٌطاش  1تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش السمالٌهى العامة والتجارة وال

عن سرفله سجاد  1513برلم  21101121، لٌد فى  11111.111ابتسام على صبحى طمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 - 116محل  -ة برج العرب الجدٌد -سوق الهداٌا  -وموكٌت ، بجهة : برج العرب 



 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

عن تورٌد  1541برلم  21101115، لٌد فى  11111.111مجدى السٌد عوض مٌهوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -شمة  -االول  -وتجارة االدوات الكهربائٌة ، بجهة : ابو ٌوسف ش اسٌوط خلف المالهى العجمى الدخٌلة 

عن تورٌد  1542برلم  21101115، لٌد فى  11111.111س ماله ،  فخرى فاروق دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأ -  15

 لسم -شمة  -ارضى  -خلف مكتب صحة الدخٌلة  -مستلزمات طبٌة ، بجهة : العجمى البٌطاش الشارع الجدٌد 

ارة عن محل جز 1616برلم  21101125، لٌد فى  11111.111السٌد دمحم عبدالعزٌز حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -محل  -ارضى  -لرٌة ابو السعود غرب الطرٌك خلف ادارة الرى العامرٌة  52، بجهة : كٌلو 

عن سنترال  1626برلم  21101126، لٌد فى  11111.111ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -محل  -ارضى  -ٌوطى العامرٌة ش الكابالت بجوار فرٌد االس -وخدمات المحمول ، بجهة : عامرٌة 

عن  1625برلم  21101126، لٌد فى  11111.111على مصطفى على حسن حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -محل  -مصنوعات جلدٌة ، بجهة : ش نجمة ابو ٌوسف من ش الروضة الخضراء 

 1521برلم  21101111، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،  رمضان عبدالجبٌر عبدالغفار السٌد عٌاش  ، تاجر فرد  -  10

 لسم -شمة  -اول علوى  -ش ابو زٌد عالم خلف اسمان حسن العجمى   -عن مكتب رحالت ، بجهة : دخٌلة 

عن خدمات  1561برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دمحم خالد السٌد ابراهٌم ابو لرن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 لسم -بجوار المدرسة االعدادٌة امام ستودٌو الكواكب  -مول ، بجهة : عامرٌة مح

عن سوبر  1560برلم  21101111، لٌد فى  11111.111حازم جاد هللا مسعود جبرائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 لسم -كٌنج مرٌوط بجوار نجع ٌادم  -ماركت ، بجهة : عامرٌة 

عن تعبئة وتغلٌف  1510برلم  21101121، لٌد فى  11111.111رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ممدوح دمحم محمود -  02

 - 00محل رلم  - 111سوق النور منطمة ال  -، بجهة : برج العرب المجاورة االولى 

كسارة عن  1505برلم  21101122، لٌد فى  111111.111طاهر دمحم رمضان جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 -محل  -جمال عبدالناصر بجوار مزرعة االشمونى  -بالستٌن ، بجهة : برج العرب 

عن عالفة ، بجهة  1503برلم  21101122، لٌد فى  11111.111لطب بسٌونً دمحم بسٌونً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 لسم -الشارع الرئٌسً بجوار المسجد الكبٌر   1: العامرٌة النهضة حارس

عن أدوات  1506برلم  21101122، لٌد فى  111111.111مٌنا ولٌم شولً مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 -شارع عتاب امام عصائر الصعٌدي  -كهربائٌة ، بجهة : برج العرب بهٌج 

عن محل  1531برلم  21101115، لٌد فى  11111.111مصطفى حسن عبدالكرٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 لسم -ش المسم امام سوبر ماركت صالح  -مجوهرات ومصوغات ، بجهة : عامرٌة 

عن تجارة  1541برلم  21101115، لٌد فى  11111.111عبد الفتاح غرارة طاٌل رحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 لسم -س مالبس جاهزة ، بجهة : العامرٌة شارع سٌدي مسعود العامرٌة امام مولف االتوبٌ

عن استٌراد  1544برلم  21101115، لٌد فى  511111.111مصطفى احمد هرٌدى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

ارضى  -ش بدوى رٌاض متفرع من طرٌك اسكندرٌة مطروح ابو ٌوسف العجمى  22 -وتصدٌر معدات زراعٌة ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -شمة 

عن بٌع  1546برلم  21101115، لٌد فى  11111.111جٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  والء على عبدالجابر عبدالم -  00

 لسم -شمة  -ارضى  -وتورٌد مالبس جاهزة ، بجهة : الدراٌسة بحرى ش خٌر هللا خلف سوبر ماركت عسكر 

عن  1611برلم  21101125، لٌد فى  11111.111الشرٌف لتورٌد وتجارة لعب االطفال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -رابع عمارة ثانى ش  21ش المرور ن  -تورٌد وتجارة لعب االطفال ، بجهة : عامرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  1553برلم  21101112، لٌد فى  111111.111الحسٌن حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -شمة  -الدور االول  -دوى عامة ، بجهة : ش اسوان الدخٌلة البحرٌة خلف سوبر ماركت ب

عن ادارة  1555برلم  21101112، لٌد فى  11111.111نسرٌن احمد ماهر عطٌة الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -شمة  -ارضى  -المطاعم والكافٌهات ، بجهة : اخر ش الحدٌد والصلب خلف سوبر ماركت المحبه العجمى ابو ٌوسف 

عن  1613برلم  21101125، لٌد فى  111111.111هللا عبدالرحٌم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على عبد -  113

شمة  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  11مماوالت عامة وتجارة سٌارات ورحالت داخلٌة ، بجهة : ابو ٌوسف لبلى ش مكه ن 

 لسم -

عن ورشة  1631برلم  21101122، لٌد فى  11111.111ماله ،   عاطف عبدالحفٌظ لبٌصى نمدى  ، تاجر فرد ، رأس -  114

 لسم -ش البحرٌة امام الساحة بالعامرٌة  -سباكة وبرادة وحدادة ، بجهة : عامرٌة 

عن تصلٌح  1642برلم  21101121، لٌد فى  11111.111ٌسرى اسماعٌل منصور حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -محل  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  1ناصٌة ش عبدالحمٌد عبدالعزٌز بوابه  كاوتش سٌارات ، بجهة :

عن مطحن بن  1645برلم  21101121، لٌد فى  11111.111دمحم احمد عبدالمحسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ملس -محل  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى امام مخبز الشامى  21، بجهة : ن 

عن  1533برلم  21101114، لٌد فى  511111.111دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 -تصنٌع واعادة تدوٌر مخلفات البالستٌن واسترجاع حبٌبات البالستٌن ، بجهة : ش الجالء بملن اسماء حامد 

عن  1533برلم  21101114، لٌد فى  511111.111له ،  دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ما -  111

امتداد المنطمة  1بلون  4تصنٌع واعادة تدوٌر مخلفات البالستٌن واسترجاع حبٌبات البالستٌن ، بجهة : برج العرب لطعة 

 -الصناعٌة الرابعة 

عن  1521برلم  21101121فى  ، لٌد 111111.111عبدالرحمن دمحم دمحم عبده عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لسم -ارضى  -المكس ش الفنار خلف مطعم الفنار لالسمان شمة  -صٌانة الموارب وسفن ، بجهة : دخٌلة 

، لٌد فى  111111.111احمد عبداللطٌف احمد عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -العاصى للمماوالت العمومٌة  -  111

الدخٌلة  -ش الروضة من ش مسجد ناجى شمة اول علوى  -ومٌة ، بجهة : دخٌلة عن مماوالت عم 1511برلم  21101121

 لسم -البحرٌة 

، لٌد فى  11111.111صفاء حمدى السٌد حسن رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الصفاء للمستلزمات الطبٌة  -  111

امام مطعم اسمان دولفٌن  15هنساء خلف رلم المكس ش الب -عن تورٌد مستلزمات طبٌة ، بجهة : دخٌلة  1611برلم  21101122

 لسم -

عن مكتب  1520برلم  21101111، لٌد فى  111111.111اسماعٌل دمحم حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -شمة  -دور ثانى  -مماوالت عمومٌة واستثمار عمارى ، بجهة : ش مكه فوق كافٌترٌا االسطورة البٌطاش 

عن تورٌد  1534برلم  21101114، لٌد فى  12111.111حنفً توحٌد عبدالعال عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -الهانوفٌل  -ش الصفا والمروة متفرع من ش األصدلاء من ش لصر الموٌري  1مستلزمات طبٌة ، بجهة : الدخٌلة 

عن تورٌد  1525برلم  21101110، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  اسالم شعبان جمٌل السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، ر -  114

 لسم -ش مخزن الزٌت امام صٌدلٌة الهجانة  -ادوات تجمٌل ، بجهة : عامرٌة 

عن مكتب تصمٌمات  5511برلم  21101125، لٌد فى  51111.111دمحم فتحى دمحم الالفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -الحى االول المجاورة السادسة  5عمار رلم  2رلم  هندسٌة ، بجهة : وحدة

عن مكتب تصمٌمات  5511برلم  21101125، لٌد فى  51111.111دمحم فتحى دمحم الالفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 -سوق االمل  5هندسٌة ، بجهة : عنوان برج العرب الجدٌدة محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  1556برلم  21101112، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  رضا عبدالرحمن دمحم بركات  ، تا -  112

 -شمة  -ش دمحم الفردى خلف محل تموٌن عبدالرحمن الهانوفٌل العجمى  -المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : دخٌلة 

 لسم

عن  1551برلم  21101112، لٌد فى  51111.111احمد عبدالحمٌد عبدالحلٌم زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 -شمة  -ارضى  -ش مسجد البر  5محلى رلم  441الحى الثالث لطعه  -تورٌدات غذائٌة ، بجهة : برج العرب 

عن تورٌد  1561برلم  21101112، لٌد فى  11111.111اسالم جمعه امٌن عز الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لسم -شمة  -ارضى  -العجمى الهانوفٌل ش زٌد ابن حارثه خلف محل الكابتن للمحمول  -جهة : دخٌلة اكسسوارات محمول ، ب

 21101125، لٌد فى  11111.111الخطٌب لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد رمزى خطٌب دمحم  -  121

 لسم -دور ارضى  -ض صالح خلف معر -عن معرض سٌارات ، بجهة : الناصرٌة الجدٌدة  1615برلم 

 21101122، لٌد فى  11111.111ابراهٌم كرم ابراهٌم شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الكرم لتجارة الحدٌد  -  121

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -خلف مجمع المدارس  1عن تجارة الحدٌد ، بجهة :  1632برلم 

عن  1641برلم  21101120، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  منً عبد اللطٌف السٌد احمد صالح  ،  -  122

 لسم -النهضة شارع ابو سمبل بجوار الملعب وامام مدرسة ابو سمبل األبتدائٌة  -مكتب رحالت ، بجهة : العامرٌة 

عن تورٌد  1543برلم  21101115، لٌد فى  11111.111اٌهاب عبدالعزٌز بسٌونى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 لسم -شمة  -ارضى  -وتجارة مالبس جاهزة ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح خلف استودٌو راضى العجمى الهانوفٌل 

عن مكتب رحالت  1510برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فرحات زاٌد خلٌل فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 -ارضى  -مجلس المرٌة بجوار مسجد الكبٌر بهٌج خلف  -، بجهة : برج العرب 

عن عموم  1610برلم  21101125، لٌد فى  511111.111دمحم سلٌمان دمحم ابو بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

طرٌك اسكندرٌة مطروح ش  11( ، بجهة : ابو ٌوسف لبلى ن  10و  6من المجموعة  36االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 لسم -شمة  -ثانى علوى  -باد الرحمن ع

عن  1635برلم  21101122، لٌد فى  111111.111صابر مراجع عبدالرازق عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم -شمة  -ارضى  -خلف نجع رسالن  -عزبة التونى  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن تجارة االدوات  1524برلم  21101111، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   دمحم محمود علٌوه حسن  ، تاجر فرد ، -  122

 لسم -شمة  -ارضى  -ابو ٌوسف لبلى ش الخلٌج خلف فٌال العوضى  -الصحٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن محل احذٌة  1562برلم  21101111، لٌد فى  11111.111سامح جمال اسحاق مهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -ش خلف لهوة السلطان متفرع من الهانوفٌل الرئٌسى  11 -بجهة : دخٌلة  ،

، لٌد  25111.111دمحم حسن فخر الدٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -اسكندرٌة للتجارة الٌكس ترٌد لتجارة المعدات  -  120

 لسم -ش خلف السنترال بالهانوفٌل  -عن تجارة معدات صناعٌة وهندسٌة ، بجهة : دخٌلة  1526برلم  21101110فى 

عن  1511برلم  21101121، لٌد فى  111111.111دمحم عبدالحمٌد الدردٌرى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

ابو ٌوسف لبلى طرٌك اسكندرٌة مطروح ش منصور النصراوى اول شمة  -مماوالت عمومٌة وتورٌد مواد البناء ، بجهة : دخٌلة 

 لسم - ارضى

131  - Abaza midical -  لٌد فى  51111.111اباظة مٌدٌكال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد عبدالكرٌم على اباظة ،

 -عن مستلزمات مزارع الدواجن وتداول وبٌع وتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة واللماحات ، بجهة : عامرٌة  1614برلم  21101125

 لسم -شمة  -دور اول  -مكتب لاطنى كٌنج مرٌوط ش عمر المختار بجوار 

عن تورٌد  1615برلم  21101125، لٌد فى  51111.111دمحم على عبدالعزٌز فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 - 02لطعة  2مجاورة  1مستلزمات حمام سباحة ومعالجة مٌاه ، بجهة : برج العرب الجدٌدة الحى الثانى مجتمع محلى 



 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

عن  1541برلم  21101116، لٌد فى  12111.111كرم السعٌد دمحم حجازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نشات -  133

 -المجاورة االولً الثانً علوي  25تورٌدات كهربائٌة ، بجهة : برج العرب الحً الثالث 

عن مكتب تصدٌر  1552 برلم 21101112، لٌد فى  51111.111منصور دمحم احمد شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 لسم -شارع الصفا والمروة من شارع األصدلاء األول علوي  11، بجهة : الدخٌلة 

عن عموم التصدٌر  1621برلم  21101126، لٌد فى  25111.111منى حسن سعد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 لسم -الدور االول  -الطبى مساكن حسن عالم بجوار مركز الشروق  -والتجارة ، بجهة : عامرٌة 

عن صٌانة  1623برلم  21101126، لٌد فى  11111.111صالح حسن دمحم جاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لسم -شمة  -ارضى  -ش الجمعٌة خلف نمطة الساحل  -المعدات الكهربائٌة ، بجهة : العجمى الهانوفٌل 

عن مكتب  1633برلم  21101122، لٌد فى  111111.111جر فرد ، رأس ماله ،  سٌد صابر احمد دمحم سلٌمان  ، تا -  132

شارع علً ابن  1بالدور الثالث العمار رلم  4هندسً ومماوالت عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : برج العرب شمة رلم 

 -ابً طالب 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

،لٌدت فى  21111.111ورثة ٌاسر دمحم شولى وعنهم فاتن احمد عبدالجواد وشركائها   شركة  ،  ورشة حدادة  ،رأس مالها    -  1

ش الهانوفٌل الرئٌسى خلف نهاٌة مسجد السالم متفرع من اوالد  -، عن ورشة حدادة ، بجهة : دخٌلة  1501برلم  21101121

 لسم -العجمى  -عبدالكافى 

برلم  21101121،لٌدت فى  41111.111احمد فاروق شاهٌن وشرٌكه   شركة  ،  مٌنى ماركت وكافٌة  ،رأس مالها    -  2

بحرى طرٌك  52,  56بمبنى السوق التجارى بمرٌة روزانا كٌلو  1، عن مٌنى ماركت وكافٌة ، بجهة : المحل رلم  1642

 -اسكندرٌة مطروح الساحلى 

عبدالرؤف وشرٌكته لتجارة المالبس الجاهزة   شركة  ،  تجارة المالبس الجاهزة  ،رأس مالها    سنتر هانى السٌد -  3

الشارع الرئٌسى  -بهٌج  -، عن تجارة المالبس الجاهزة ، بجهة : برج العرب  1651برلم  21101120،لٌدت فى  10111.111

 -محل  -امام المسجد الكبٌر  -

ه   شركة  ،  مماوالت عامة وتورٌدات معمارٌة واألسثمار العماري  ،رأس مالها   رضا عبد العزٌز الشٌن وشرٌك -  4

، عن مماوالت عامة وتورٌدات معمارٌة واألسثمار العماري ، بجهة : برج  1500برلم  21101122،لٌدت فى  111111.111

 -االهالً  2لطعة  1المجاورة السادسة ح  2العرب بلون 

ة دمحم عرالى ابو لاسم وشركاه   شركة  ،  تجارة المنتجات الخشبٌة ولوازمها  ،رأس مالها   شركة ابو لاسم للتجار -  5

 -، عن تجارة المنتجات الخشبٌة ولوازمها ، بجهة : مدٌنة برج العرب الجدٌدة  1634برلم  21101122،لٌدت فى  15111.111

 - 11محل رلم  -سوق االمل 

ٌده وشركاه   شركة  ،  خدمات تعلٌمٌة ) مدرسة من رٌاض االطفال الى المرحلة الثانوٌة شركة عبدالرازق ابو سٌف هٌبه عب -  6

، عن خدمات تعلٌمٌة ) مدرسة من رٌاض  1643برلم  21101121،لٌدت فى  111111.111اساسى ولغات (  ،رأس مالها   

 - 1116م لطعة رلم االطفال الى المرحلة الثانوٌة اساسى ولغات ( ، بجهة : ناحٌة برج العرب المدٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21101111ى تارٌخ ، وف   2216نجله على احمد ابراهٌم الحلوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 بسبب ترن التجارة 2110/ 1/ 1فى  1132تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21101110، وفى تارٌخ    5142حسنى مصطفى دمحم جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ترن التجارة بسبب 2110/ 1/ 10فى  1130محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    5214أحمد دمحم سعداوي عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 بسبب ترن التجارة 2110/ 1/ 10فى  1141تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    4223:  منصور عبد العزٌز مراجع ادرٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 4

 بسبب ترن التجارة 2110/ 1/ 21فى  1141السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21101126، وفى تارٌخ    5214سعٌد علً الصافً علً البرلس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 1142لم السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو ر

تم محو/شطب السجل  تم    21101126، وفى تارٌخ    3251دمحم احمد عمران عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 1143محو المٌد بموجب أمر محو 

السجل  تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    2264دمحم ابو الفضل علً ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 1144تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101120، وفى تارٌخ    52عادل فتحً عبد الداٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 1145المٌد بموجب أمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   2136تعدل الً :محمود الجزار للبذور والمبٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111 وفً تارٌخ ،  2136محمود دمحم دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101114وفً تارٌخ ،   2260دمحم حسنٌن دمحم عطٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101116وفً تارٌخ ،   2010مبرون مهراس صمٌدة مشوبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   2015شعبان خلٌفة عبدالوهاب سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   6361عمران دمحم عمران أبو الحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   5153خلٌل دمحم معناوي الدمٌاطً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111 وفً تارٌخ ،  2143ابوزٌد دسولى سماسٌرى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   4061خلٌفة عبد المالن حمودة دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   2122ابراهٌم بكر سلٌم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1520اسماعٌل دمحم حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -شمة  -دور ثانى  -الـتأشٌر:   ، ش مكه فوق كافٌترٌا االسطورة البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  1521رمضان عبدالجبٌر عبدالغفار السٌد عٌاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش ابو زٌد عالم خلف اسمان حسن العجمى   -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  1521حبشى سالمة عبدالحى دروٌش ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -شمة  -الدور االول  -المكس ش الفنار خلف سٌكو لالسمان وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1521عمرو عبدالمادر زناتى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  -شمة  -الدول االول  -الـتأشٌر:   ، العجمى الهانوفٌل ش ورشة البالط امام فٌال محمود متولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1522مصطفى شعالن عنتر الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -شمة  -دور ثانى  - 3ش  -بٌانكى خلف نمطة الساحل  -الـتأشٌر:   ، البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1523احمد رفعت دمحم دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الدخٌلة البحرٌة خلف مسجد المٌنا شمة ارضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1511عبدالعزٌز حمد خلٌفة داوود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -محل  -االرضى  -ار غزة ماركت الـتأشٌر:   ، برج العرب ش بهٌج العمومى بجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1525مٌنا راشد ٌعموب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -شمة  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، ام زغٌو ش مصطفى مطاوع امام ونٌس الجزار 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  1526اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البندارى الصاوى على حارون ، ت -حارون للٌخوت  -  0

 لسم  -شمة  -اول  -العجمى الهانوفٌل ش جابر حافظ زهراء الهانوفٌل  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1522ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم البرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -شمة  -ارضى  - 6ام زغٌو امام العمار رلم  -الـتأشٌر:   ، خلف مساكن الصٌنٌة 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  1510تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الزاٌد للخدمات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  -ارضى  -بهٌج خلف مجلس المرٌة بجوار مسجد الكبٌر  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1524دمحم محمود علٌوه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -شمة  -ارضى  -ابو ٌوسف لبلى ش الخلٌج خلف فٌال العوضى  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1510فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فرحات زاٌد خلٌل -  13

  -ارضى  -بهٌج خلف مجلس المرٌة بجوار مسجد الكبٌر  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21101114وفً تارٌخ  1532جمال عبدالعال دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  -مكتب  -االرضى  -نجع العرجى خلف منصور شٌفرولٌه  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  1531عمرو عصمت احمد ابراهٌم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -محل  -االرضى  -مطروح  Aش التوحٌد من ط  -ابو ٌوسف لبلى  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  1531مروة دمحم دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  - 2شمة  -الدور االول  -عمارةالنصر البٌطاش  1الـتأشٌر:   ، ش السمالٌهى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  1533ك لٌده برلم    دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سب -  12

 -الـتأشٌر:   ، ش الجالء بملن اسماء حامد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  1533دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 -اد المنطمة الصناعٌة الرابعة امتد 1بلون  4الـتأشٌر:   ، برج العرب لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101114وفً تارٌخ  6354عطٌة عطٌة دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

  -شرق المنطمة الثانٌة  11بلون  52 - 56، تعدٌل العنوان الى لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  1534،  سبك لٌده برلم    حنفً توحٌد عبدالعال عبدالعال ، تاجر فرد  -  21

 لسم -الهانوفٌل  -ش الصفا والمروة متفرع من ش األصدلاء من ش لصر الموٌري  1الـتأشٌر:   ، الدخٌلة 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21101115وفً تارٌخ  1541مجدى السٌد عوض مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -شمة  -االول  -الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف ش اسٌوط خلف المالهى العجمى الدخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1542فخرى فاروق دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -شمة  -ارضى  -خٌلة خلف مكتب صحة الد -الـتأشٌر:   ، العجمى البٌطاش الشارع الجدٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  1532رمضان عبدالرازق دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -امام الصفوه للموبلٌات  21ش  -وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1535م    صبحً السٌد محمود الطنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  24

 لسم -زراعة بهٌج بجوار مسجد بكر المطعانً  11الـتأشٌر:   ، العامرٌة لرٌة ابو بكر الصدٌك حوشة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1542هرٌدى احمد هرٌدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -شمة  -ارضى  -ر:   ، العجمى الهانوفٌل ش جمعه ش جمعه مفتاح خلف مستشفى بدر الدخٌلة الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1536احمد اسماعٌل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 م لس -ش المستشفى بجوار صٌدلٌة سٌدى رافع  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1544مصطفى احمد هرٌدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -ارضى شمة  -ش بدوى رٌاض متفرع من طرٌك اسكندرٌة مطروح ابو ٌوسف العجمى  22 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1546سبك لٌده برلم     والء على عبدالجابر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  -  21

 لسم  -شمة  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، الدراٌسة بحرى ش خٌر هللا خلف سوبر ماركت عسكر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1531مصطفى حسن عبدالكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 لسم  -ش المسم امام سوبر ماركت صالح  -أشٌر:   ، عامرٌة الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1541عبد الفتاح غرارة طاٌل رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم -الـتأشٌر:   ، العامرٌة شارع سٌدي مسعود العامرٌة امام مولف االتوبٌس 

وفً تارٌخ  1545طارق احمد حسنٌن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -للمماوالت العامة طارق حسنٌن  -  31

 لسم  -شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ام زغٌو ش سلومه خلف شركة االهرام الدخٌلة  21101115

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1530عمرو دمحم احمد خلٌفة الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الوكاله بجوار صٌدلٌة حمدى الجبالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  3042الشافعى ناجى مراجع عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  -ثة برج العرب الجدٌدة سوق الصفا المجاورة الثال 11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  3042الشافعى ناجى مراجع عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 -سوق الصفا  -المجاورة الثالثة  - 16محل رلم  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسً أخر بالعنوان : برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1543زٌز بسٌونى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب عبدالع -  35

 لسم  -شمة  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح خلف استودٌو راضى العجمى الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116تارٌخ وفً  1540دمحم كامل السٌد ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -امام مزلمان العامرٌة بجوار الحلوانى للمالبس  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  1541نشات كرم السعٌد دمحم حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  -المجاورة االولً الثانً علوي  25لث الـتأشٌر:   ، برج العرب الحً الثا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1552منصور دمحم احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم -شارع الصفا والمروة من شارع األصدلاء األول علوي  11الـتأشٌر:   ، الدخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1554فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم عبدالتواب سعٌد ، تاجر -  30

 لسم  -ش البٌطاش شمة ارضى  111الـتأشٌر:   ، العجمى البٌطاش خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  5211هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  -مبنى  -دور ارضى  -، برج العرب المجاورة االولى مجتمع محلى ثالث   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  5211هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

الحى االول امام المزلمان ونشاطه مركز الدور الثانى المحور المركزى  5شمة  0الـتأشٌر:   ، محل رئٌسى اخر بالعنوان عمار 

  -تجارة اجهزة تعوٌضٌة  -تنمٌة المهارات لذى االحتٌاجات الخاصة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1551جهاد دمحم عطٌة ابو دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ثانى ش ثالث عمارة  -و ٌوسف الخاصة خلف مدرسة اب -ابوٌوسف بحرى  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1562مى حسن احمد احمد البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -شمة  -ارضى  -الهانوفٌل  2بلون  22مساكن الحدٌد والصلب عمارة  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  1551احمد عبدالحمٌد عبدالحلٌم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

  -شمة  -ارضى  -ش مسجد البر  5محلى رلم  441الحى الثالث لطعه  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1556م    رضا عبدالرحمن دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  45

 لسم  -شمة  -ش دمحم الفردى خلف محل تموٌن عبدالرحمن الهانوفٌل العجمى  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1561اسالم جمعه امٌن عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم  -شمة  -ارضى  -العجمى الهانوفٌل ش زٌد ابن حارثه خلف محل الكابتن للمحمول  -شٌر:   ، دخٌلة الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1561محمود دمحم عبدالشافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -شمة  -االول علوى  -ل ش لنا خلف مطعم العمدة الهانوفٌ -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1550علٌوه عبدالفتاح علٌوه الصبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ابو ٌوسف  -ش اللواء دمحم نجٌب خلف كافٌترٌا العمدة  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1551ٌوسف عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود صبحى -  40

  -شمة  -ارضى  -بهٌج بجوار مخزن االنابٌب  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

دٌل العنوان , تم تع 21101112وفً تارٌخ  1552اٌمن عبدالسالم عبدالعلٌم ابو خطوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -محل  -ناصٌة ش هارون خلف صٌدلٌة حماس  -وصف الـتأشٌر:   ، الدراٌسة بحرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  1564مارٌنا مورٌس ابراهٌم فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -م النور خلف محمصات الفادى العجمى الدراٌسة لبلى من ا -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1563سمٌر زغلول احمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ام زغٌو اخر ش المستشفى منشٌة العلماء خلف صٌدلٌة االصٌل الدور االرضى 

 5211هٌثم عبد الرحٌم أسماعٌل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الرحٌم لذوي األحتٌاجات الخاصة مركزهٌثم عبد  -  53

مجمع محلى ثالث  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان المجاورة االولى  21101112وفً تارٌخ 

 -اسماله مائة وخمسون الف جنٌها الغٌر برج العرب بنشاط حضانه ور -الحى السكنى الثانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1553الحسٌن حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -شمة  -الدور االول  -الـتأشٌر:   ، ش اسوان الدخٌلة البحرٌة خلف سوبر ماركت بدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  1555لو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نسرٌن احمد ماهر عطٌة الح -  55

 لسم  -شمة  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، اخر ش الحدٌد والصلب خلف سوبر ماركت المحبه العجمى ابو ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  5153خلٌل دمحم معناوي الدمٌاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم -ش المخازن  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

 21101111وفً تارٌخ  1565سعٌد عبدالنبى سعٌد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ورشة ابو الفتوح للرخام  -  52

 لسم  -ر الناصرٌة وبجوار مصنع المكرونة الناصرٌة الجدٌدة امام مماب -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  1126سامٌة كامل السٌد عبدالرحمن الفاضلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -نموذج أ  5رلم  عنبر 3وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : برج العرب الجدٌدة مجمع الصناعات المنطمة الصناعٌة الثانٌة  وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  1566دمحم سالم شعبان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 لسم  -مطروح ش مالن الملن خلف ستودٌو راضى  Aط  11، ابو ٌوسف لبلى ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  2130رلم    سمٌر رسلى فهمى عطٌة خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  61

 لسم -ش االندلس متفرع من احمد ابو سلٌمان  16الـتأشٌر:   ، تعدل الً : 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1562سامح جمال اسحاق مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  -لف لهوة السلطان متفرع من الهانوفٌل الرئٌسى ش خ 11 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  4122مدحت دمحم دمحم نجٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم -مشروع الهٌئة التعاونً لألسكان بالعامرٌة مدٌنة مبارن الجدٌدة  112، تعدل الً : 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  1561دمحم خالد السٌد ابراهٌم ابو لرن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم  -بجوار المدرسة االعدادٌة امام ستودٌو الكواكب  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111ً تارٌخ وف 1560حازم جاد هللا مسعود جبرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -كٌنج مرٌوط بجوار نجع ٌادم  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  1525اسالم شعبان جمٌل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -الهجانة ش مخزن الزٌت امام صٌدلٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101110وفً تارٌخ  1524دمحم احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم  -ش الجمهورٌة امام كشرى الزعٌم  -عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101110وفً تارٌخ  1523دمحم السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -ش المسم امام امن الدولة بالعامرٌة  -عامرٌة 

وفً  1526دمحم حسن فخر الدٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اسكندرٌة للتجارة الٌكس ترٌد لتجارة المعدات  -  61

 لسم  -ش خلف السنترال بالهانوفٌل  -دخٌلة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101110تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  1521سالمه عطٌة سالم عبدالمجٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

  - 46محل  -امام مسجد العامرٌة  -سوق الهداٌا  1141وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب مساكن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  1522حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسام دمحم مصطفى -  21

 -محل  -مٌدان النافورة خلف مولف برج العرب بجوار محالت هلٌل  -الـتأشٌر:   ، برج العرب متفرع من انور السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  5640دمحم عبدالشكور ٌوسف شاما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -برج العرب المدٌم  - 2محل رلم  -ش عمر بن عبدالعزٌز  20 -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  5640دمحم عبدالشكور ٌوسف شاما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

ش عمر بن عبدالعزٌز بجوار مجلس المدٌنة ونشاطه مكتب تورٌد وتداول االدوٌة  20برج العرب المدٌم  -لعرب الـتأشٌر:   ، برج ا

  -البٌطرٌة ومستلزماتها ومستلزمات انتاج حٌوانى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101121وفً تارٌخ  1521عبدالرحمن دمحم دمحم عبده عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -ارضى  -المكس ش الفنار خلف مطعم الفنار لالسمان شمة  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

وفً تارٌخ  1511احمد عبداللطٌف احمد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -العاصى للمماوالت العمومٌة  -  24

 -الدخٌلة البحرٌة  -سجد ناجى شمة اول علوى ش الروضة من ش م -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة  21101121

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1512سلٌم عبدالكرٌم سلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -الـتأشٌر:   ، وادى الممر الشارع الرئٌسى خلف مكتب طارق زلف دور ارضى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  5210مان الخربوطلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سلٌمان دمحم سلٌ -  26

 -الدور االرضً  13وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : برج العرب الجدٌدة عمائر المستثمرٌن بلون 

وفً  5210ربوطلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان الخ -تعدل الً :  مكتب الخربوطلً للرحالت  -  22

 13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : برج العرب الجدٌدة عمائر المستثمرٌن بلون  21101121تارٌخ 

 -الدور االرضً 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121فً تارٌخ و 1511دمحم عبدالحمٌد الدردٌرى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -ابو ٌوسف لبلى طرٌك اسكندرٌة مطروح ش منصور النصراوى اول شمة ارضى  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1520رامى اٌوب سلٌمان اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 لسم  -مساكن ش عالم شمة ارضى  3بلون د مدخل  -عامرٌة الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1522احمد نبٌل عبدالتواب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -شمة  -الناصرٌة المدٌمة تمسٌم شركة مرٌوط امام غرفة الكهرباء  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  5640 عبد الشكور ٌوسف شاما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  11

 -برج العرب المدٌم  -ش عمر بن عبدالعزٌز  20بالعمار رلم  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1512ٌاسمٌن على دمحم مامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -ش السفن اب خلف شركة فاركو لالدوٌة شمة ارضى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1510ممدوح دمحم محمود رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  - 00محل رلم  - 111ق النور منطمة ال سو -الـتأشٌر:   ، برج العرب المجاورة االولى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  1511وائل ابو الغٌط المهدى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -ش طٌبة خلف سعد الجندى شمة  12.5ابو ٌوسف لبلى ن  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم  21101121وفً تارٌخ  1515منى دمحم احمد زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌل زٌتون لمستحضرات التجم -  15

 لسم  -ش الجمهورٌة خلف مستشفى الٌسر شمة ثانى علوى  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1513ابتسام على صبحى طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 - 116محل  -برج العرب الجدٌدة  -سوق الهداٌا  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  1516رٌم السٌد كامل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -بوتٌن رٌم  -  12

  -العرب المدٌم شمة ارضى الجوٌرة ش السوق برج  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم  21101121وفً تارٌخ  1514العمار لالجهزة الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -السٌد احمد على عمار  -  11

 لسم  - 10.5شمة ن  -ابوٌوسف بحرى ش التامٌن خلف مكتب التموٌن  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1501وض الزواوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد بدر ع -  10

 لسم  -االرضى  -الهانوفٌل  -ش حمدى السباعى متفرع من الخلفاء الراشدٌن  12 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

وفً تارٌخ  1611سبك لٌده برلم     امٌر سمٌر مبرون دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  -مؤسسة امٌر لعموم التصدٌر  -  01

 لسم  -ابو ٌوسف بحرى ش الروضة الخضراء امام فٌال سهٌر  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العجمى  21101122

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1504ناصر فرحات على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 -المحور المركزى  11لعطة رلم  -الدور االول  - 3وحدة رلم  -، برج العرب  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1612حسٌن نبٌل سعد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 لسم  -محل ارضى  41لرٌة بغداد العمارٌة ن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1513صبحى طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابتسام على  -  03

  -برج العرب الجدٌدة  - 1141سوق الهداٌا منطمة  21الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بمحل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1502شعبان دمحم سالم الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 لسم -بجوار مسجد علً حمامة  1الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة طٌبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1501فؤاد علً زاٌد شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 لسم -االرضً  -امام كافٌترٌا بونو  22مع شارع  11اكتوبر تماطع  6الـتأشٌر:   ، العامرٌة شاطًء النخٌل 

وفً تارٌخ  1611صفاء حمدى السٌد حسن رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الصفاء للمستلزمات الطبٌة  -  06

 سم ل -امام مطعم اسمان دولفٌن  15المكس ش البهنساء خلف رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة  21101122



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1506مٌنا ولٌم شولً مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

  -شارع عتاب امام عصائر الصعٌدي  -الـتأشٌر:   ، برج العرب بهٌج 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21101122وفً تارٌخ  1503لطب بسٌونً دمحم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 لسم -الشارع الرئٌسً بجوار المسجد الكبٌر   1الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة حارس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1613خالد دمحم البدوى طه موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 -محل  -نجع نواره بجوار بنزٌنة اولٌبٌا  -مدخل مدٌنة برج العرب  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1502دمحم السٌد عبدالرحٌم عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -ش الجدٌد البٌطاش  23 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1505   طاهر دمحم رمضان جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  111

 -محل  -جمال عبدالناصر بجوار مزرعة االشمونى  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1513   ابتسام على صبحى طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  112

  - 21برج العرب الجدٌدة محل  1141منطمة  -سوق الهداٌا  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1513ابتسام على صبحى طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  -ونشاطه سرفلة سجاد وموكٌت  - 116محل  -سوق الهداٌا برج العرب الجدٌدة  -رب الـتأشٌر:   ، برج الع

تم تعدٌل  21101124وفً تارٌخ  1221مؤسسة سامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سامى عبد العال غرٌب السٌد  -  114

 -رج العرب مجمع الصناعات المنطمه الثالثه ب 11ـ  0العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

115  - Abaza midical -  وفً تارٌخ  1614اباظة مٌدٌكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد عبدالكرٌم على اباظة

المنتزة ثانى  -بجوار مسجد الشهداء  -ش مصطفى كامل  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن  21101125

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  1613 عبدالرحٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على عبدهللا -  116

 لسم  -شمة  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  11وصف الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف لبلى ش مكه ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  1611الشرٌف لتورٌد وتجارة لعب االطفال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -رابع عمارة ثانى ش  21ش المرور ن  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان  21101125وفً تارٌخ  1611السعٌد لتورٌد مستلزمات المخابز االلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -شمة ارضى  -ش االمام مالن خلف مخبز الصعٌدى الدخٌلة , وصف الـتأشٌر:   ، العجمى الهانوفٌل 

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  1614اباظة مٌدٌكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد عبدالكرٌم على اباظة  -  110

 لسم  -شمة  -ل دور او -كٌنج مرٌوط ش عمر المختار بجوار مكتب لاطنى  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  1614اباظة مٌدٌكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد عبدالكرٌم على اباظة  -  111

 لسم -ش مصطفى كامل بجوار مسجد الشهداء  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كائن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  1116   دمحم ٌحًٌ دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  111

 لسم -، تعدل الً : ابو ٌوسف امام مسجد سعد الجندي الدور االول علوي 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  1610دمحم سلٌمان دمحم ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -شمة  -ثانى علوى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح ش عباد الرحمن  11ٌوسف لبلى ن الـتأشٌر:   ، ابو 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  5511دمحم فتحى دمحم الالفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  -الول المجاورة السادسة الحى السكنى ا 5عمار رلم  2، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان وحدة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  1614رافت فوزى احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -دور ارضى  -كٌنج مرٌوط  -الـتأشٌر:   ، ش الزهور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  1612مٌنا فوزي ارمانٌوس عبدالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب شارع الشواربً 

وفً تارٌخ  1612الفاروق لتشكٌل المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حسام الدٌن احمد فاروق خمٌس  -  116

 لسم  -محل  -الكابالت تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش سنترال ال اٌجٌل من ش  21101125

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  1616السٌد دمحم عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -محل  -ارضى  -لرٌة ابو السعود غرب الطرٌك خلف ادارة الرى العامرٌة  52الـتأشٌر:   ، كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  2525تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد دمحم العبد ، -  111

 -، تعدٌل العنوان لٌصبح / عبده جرارات برج العرب المدٌم متفرع من جمال عبدالناصر 

تم  21101125وفً تارٌخ  1615الخطٌب لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد رمزى خطٌب دمحم  -  110

 لسم  -دور ارضى  -خلف معرض صالح  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الناصرٌة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  5511دمحم فتحى دمحم الالفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 -الول المجاورة السادسة الحى ا 5عمار رلم  2، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  5511دمحم فتحى دمحم الالفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

  -سوق االمل  5، عنوان برج العرب الجدٌدة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125ً تارٌخ وف 1611عمر السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -شمة  -االول  -طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى خلف كازٌنو وٌدوس  12، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  1616دمحم حمدي رزق ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 -ارض زراعٌة  - 13ب نجع خٌرهللا بنجر السكر بجوار لرٌة الـتأشٌر:   ، برج العر

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  1612زٌنب متولى حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -شمة  -االول  -بٌانكى العجمى خلف معسكر الكشافة البٌطاش  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  1615 على عبدالعزٌز فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  125

  - 02لطعة  2مجاورة  1الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة الحى الثانى مجتمع محلى 

126  - Abaza midical -  وفً تارٌخ  1614،  سبك لٌده برلم     اباظة مٌدٌكال ، تاجر فرد -احمد عبدالكرٌم على اباظة

 -دور اول  -كٌنج مرٌوط ش عمر المختار بجوار مكتب لاطنى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة  21101125

 لسم  -شمة 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101126وفً تارٌخ  1623صالح حسن دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -شمة  -ارضى  -ش الجمعٌة خلف نمطة الساحل  -الـتأشٌر:   ، العجمى الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101126وفً تارٌخ  1621منى حسن سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -الول الدور ا -مساكن حسن عالم بجوار مركز الشروق الطبى  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  1610ناجى حنفى محمود عٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 لسم  -ش الجمهورٌة امام حلوانى ابو عمر بالعامرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  1621رلم    فاطمة عبدالفتاح احمد دمحم حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  131

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش المستشفى بجوار كنزى لالحذٌة بالعامرٌة 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  1624رمضان دروٌش دمحم دروٌش عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -ة خلف الحوانى شمة ارضى وصف الـتأشٌر:   ، المكس ش البوست

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  1622نادر حسن اسعد دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -شمة  -اول  -الـتأشٌر:   ، العجمى الهانوفٌل ش جابر خلف مسجد الصابرٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  1625،  سبك لٌده برلم     على مصطفى على حسن حجازى ، تاجر فرد -  133

 لسم  -محل  -وصف الـتأشٌر:   ، ش نجمة ابو ٌوسف من ش الروضة الخضراء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  1626ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -محل  -ارضى  -ش الكابالت بجوار فرٌد االسٌوطى العامرٌة  -عامرٌة الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  1621دمحم دمحم عبدالمادر احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -شمة  -الدخٌلة البحرٌة  -الـتأشٌر:   ، ش عباد الرحمن خلف المسجد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  1622سعٌد جماد دمحم دمحم البهلوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -شمة  -البٌطاش  -ش الروضة بجوار نمطة شرطة الساحل  -الـتأشٌر:   ، بٌانكى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  1611مصلٌحى جابر مصلٌحى الورالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

  - 6,5المنطمة الصناعٌة الثانٌة برج العرب الجدٌة لطعة ارض رلم  2بلون  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  1611مصلٌحى جابر مصلٌحى الورالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

ش الفاروق من سعد بالمان ملن اٌهاب ابراهٌم ذكى ونشاطه تجارة خامات مستحضرات تجمٌل  -أشٌر:   ، شبٌن الكوم وصف الـت

 - 2111/ 4/ 1واستٌراد وتصدٌر فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1641دمحم خالد دمحم عبدالحمٌد بركة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 لسم  -محل  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار بنزٌنة لٌبٌا العجمى الهانوفٌل  16ٌر:   ، الكٌلو الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1641دمحم دمحم احمد مصطفى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم  -شمة  -ارضى  -ت المسلحة نهاٌة ش الدخٌلة الـتأشٌر:   ، البٌطاش الشارع الجدٌد خلف نادى الموا

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  1631عاطف عبدالحفٌظ لبٌصى نمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم  -ش البحرٌة امام الساحة بالعامرٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  1632تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالرحمن عبدالهادي عطٌة رزق ، -  142

 لسم -وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة اخر ش الجمهورٌة بجوار صٌدلٌة العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1635صابر مراجع عبدالرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -شمة  -ارضى  -خلف نجع رسالن  -عزبة التونى  -ـتأشٌر:   ، عامرٌة ال

 21101122وفً تارٌخ  1632ابراهٌم كرم ابراهٌم شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الكرم لتجارة الحدٌد  -  144

 لسم  - محل -الهانوفٌل  -خلف مجمع المدارس  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1631عبدالمادر جابر فرغلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش الفادى من ش التامٌنات  21.5الكٌلو  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1636    امٌن ناصح متى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  146

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، ش الجمعٌة امام سوبر ماركت صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1620بهً الدٌن عبده محمود شربٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

  -سوق الهداٌا االرضً  21ب الجدٌدة الحً االول الـتأشٌر:   ، برج العر



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  2122ابراهٌم بكر سلٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم -الـتأشٌر:   ، تعدل الً : عزبة المغاربة ش اسماء بنت أبً بكر بجوار مسجد الهدي 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101122وفً تارٌخ  1630على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صابر دمحم -  140

 لسم  -شمة  -ارضى  -، عزبة الهجانة عمارة السمالوسى خلف جزارة صالح 

ٌل العنوان , تم تعد 21101122وفً تارٌخ  1631دمحم محمود منصور عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الهجانة امام الساحة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  1633سٌد صابر احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  - شارع علً ابن ابً طالب 1بالدور الثالث العمار رلم  4الـتأشٌر:   ، برج العرب شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  1644البركاوى لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 -محل  -ارضى   -ش السوق خلف سوبر ماركت الدٌوان  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  1646لٌده برلم    مصطفى مسعد السٌد عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك  -  153

 لسم  -شمة  -دور اول علوى  -وصف الـتأشٌر:   ، ش المطار خلف الشهر العمارى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  1642ٌسرى اسماعٌل منصور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -محل  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  1ة ش عبدالحمٌد عبدالعزٌز بوابه وصف الـتأشٌر:   ، ناصٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  1645دمحم احمد عبدالمحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى امام مخبز الشامى  21الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  1640كامل محمود كامل محمود الرفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم -علً الشارع الرئٌسً بجوار المسجد الكبٌر  2النهضة طٌبة  -وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  3436برلم    مصطفى ٌونس ذكى مرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  152

 لسم -الـتأشٌر:   ، تعدل الً : امام  مساكن العامرٌة اعلً معمل االندلس للتحالٌل الطبٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  1641منً عبد اللطٌف السٌد احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم -النهضة شارع ابو سمبل بجوار الملعب وامام مدرسة ابو سمبل األبتدائٌة  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة  وصف

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وصف التأشٌر:  توضٌح  تم تعدٌل النشاط ,21101111وفً تارٌخ  2فؤاد توفٌك حنا خورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 النشاط الً : تصنٌع معدات تنمٌة المٌاه وتمدٌم األستشارات الهندسٌة ودراسة الجدوي فً مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  2120أزهار خمٌس ابراهٌم البدري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 لبناءالتأشٌر:  أضافة نشاط : تجارة مواد ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  1433شرٌف ابراهٌم عوض جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدل الً : ورشة لحام معادن بالكهرباء

وصف  تم تعدٌل النشاط ,21101114وفً تارٌخ  5202عبد الستار دمحم مرسى عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدل الً : تسوٌك عماري



 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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101114وفً تارٌخ  6354عطٌة عطٌة دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط الى تصنٌع مراتب ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111تارٌخ وفً  5153خلٌل دمحم معناوي الدمٌاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 6من المجموعة  36والفمرة  10عموم األستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  1510فرحات زاٌد خلٌل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 مهتعدٌل النشاط الى خدمات نمل ملز

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  1510تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الزاٌد للخدمات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى خدمات نمل ملزمه

تعدٌل النشاط , وصف  تم21101111وفً تارٌخ  1510فتحٌه ابو الفتوح احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر:  أضافة نشاط : التوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  2130سمٌر رسلى فهمى عطٌة خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدل الً : تورٌد اكسسوارات سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  1241سبك لٌده برلم    احمد سعٌد محمود ٌوسف عٌد ، تاجر فرد ،  -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع وتعبئة مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  2164اٌهاب مبرون دمحم مساعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اضافة نشاط / خدمة لٌموزٌن

تعدٌل االسم التجارى الى : اٌهاب مبرون دمحم مساعد خطاب كما هو مدون بالرلم المومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / خدمة لٌموزٌن21101121وفً تارٌخ  2164

تم 21101121وفً تارٌخ  1240فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالغنى رشاد الجزار ، تاجر  -الجزار للمالبس الجاهزة  -  14

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى بٌع مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , 21101122وفً تارٌخ  3223محمود عبدالعزٌز عبدالحمٌد ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 عدات ومولدات وماكٌنات لحاموصف التأشٌر:  أضافة نشاط : بٌع م

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101122وفً تارٌخ  4400عون عبد هللا جاب هللا صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 بموجب موافمة امنٌة ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( -التأشٌر:  تسوٌك عمارى 

تم 21101122وفً تارٌخ  4400رى الى / ابو مطٌر للتسوٌك العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجا -  12

بموجب موافمة امنٌة ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة  -تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تسوٌك عمارى 

) 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ  1116برلم    دمحم ٌحًٌ دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  11

 6من المجموعة  36والفمرة  10أضافة نشاط : األستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101126وفً تارٌخ  5011عادل دمحم علً شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 ل النشاط لٌصبح / التوكٌالت التجارٌةتعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101122وفً تارٌخ  2122ابراهٌم بكر سلٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدل الً : مماوالت عمومٌة وتركٌب طوب فرعونً

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 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

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1502دمحم السٌد عبدالرحٌم عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1641دمحم خالد دمحم عبدالحمٌد بركة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

3  - Abaza midical -  وفً تارٌخ  1614اباظة مٌدٌكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد عبدالكرٌم على اباظة

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101125

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21101112وفً تارٌخ  1561محمود دمحم عبدالشافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  1563سمٌر زغلول احمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1612حسٌن نبٌل سعد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص التأشٌر:

وفً تارٌخ  1526دمحم حسن فخر الدٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اسكندرٌة للتجارة الٌكس ترٌد لتجارة المعدات  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101110

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21101121وفً تارٌخ  1512ٌاسمٌن على دمحم مامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  1533دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

وصف التأشٌر:  تم تعدٌل نوع الشركة ,21101122وفً تارٌخ  1630دمحم صابر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  1541مجدى السٌد عوض مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  1543اٌهاب عبدالعزٌز بسٌونى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  1621دمحم دمحم عبدالمادر احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  1623صالح حسن دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  1521عمرو عبدالمادر زناتى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  1510ممدوح دمحم محمود رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص



 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

وفً تارٌخ  1511احمد عبداللطٌف احمد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -لمماوالت العمومٌة العاصى ل -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  1612زٌنب متولى حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  1616السٌد دمحم عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  1540دمحم كامل السٌد ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1636امٌن ناصح متى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  1525مٌنا راشد ٌعموب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  1555عطٌة الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نسرٌن احمد ماهر -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  1621فاطمة عبدالفتاح احمد دمحم حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  1511لمهدى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل ابو الغٌط ا -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1503لطب بسٌونً دمحم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101125وفً تارٌخ  5511، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فتحى دمحم الالفى -  22

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1641دمحم دمحم احمد مصطفى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  1544،  سبك لٌده برلم   مصطفى احمد هرٌدى حسن ، تاجر فرد  -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  1520اسماعٌل دمحم حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  1522برلم    احمد نبٌل عبدالتواب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  1562مى حسن احمد احمد البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  1513ابتسام على صبحى طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  1620بهً الدٌن عبده محمود شربٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122رٌخ وفً تا 1633سٌد صابر احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  3042الشافعى ناجى مراجع عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  1512سلٌم عبدالكرٌم سلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101125وفً تارٌخ  1611عمر السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21101115وفً تارٌخ  1532رمضان عبدالرازق دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  1560حازم جاد هللا مسعود جبرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21101111وفً تارٌخ  1522ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم البرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  1521حبشى سالمة عبدالحى دروٌش ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21101122وفً تارٌخ  1501فؤاد علً زاٌد شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  1511دمحم عبدالحمٌد الدردٌرى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 21101126وفً تارٌخ  1621منى حسن سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  1536احمد اسماعٌل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  1645دمحم احمد عبدالمحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة 21101121وفً تارٌخ  1644البركاوى لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  1510تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الزاٌد للخدمات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 لشركة , وصف التأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  1516رٌم السٌد كامل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بوتٌن رٌم  -  51

 وصف التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21101121وفً تارٌخ  5640دمحم عبدالشكور ٌوسف شاما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  1542هرٌدى احمد هرٌدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  1624رمضان دروٌش دمحم دروٌش عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  1524دمحم محمود علٌوه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  1510فرحات زاٌد خلٌل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  1611صفاء حمدى السٌد حسن رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فاء للمستلزمات الطبٌة الص -  56

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101122

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  1610ناجى حنفى محمود عٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101110وفً تارٌخ  1523دمحم السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  1520رامى اٌوب سلٌمان اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101121وفً تارٌخ  1514العمار لالجهزة الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌد احمد على عمار الس -  61

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  1531مروة دمحم دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاصالتأشٌر: 

وفً تارٌخ  1545طارق احمد حسنٌن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -طارق حسنٌن للمماوالت العامة  -  62

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101115

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21101126وفً تارٌخ  1626ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  1526البندارى الصاوى على حارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حارون للٌخوت  -  64

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21101115وفً تارٌخ  1530عمرو دمحم احمد خلٌفة الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  1562سامح جمال اسحاق مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

ع تم تعدٌل نو21101111وفً تارٌخ  1521رمضان عبدالجبٌر عبدالغفار السٌد عٌاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1506مٌنا ولٌم شولً مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  1551محمود صبحى ٌوسف عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  1612مٌنا فوزي ارمانٌوس عبدالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  1554احمد دمحم عبدالتواب سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  1564مارٌنا مورٌس ابراهٌم فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  1646مصطفى مسعد السٌد عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 اصوصف التأشٌر: خ

وفً تارٌخ  1611امٌر سمٌر مبرون دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسة امٌر لعموم التصدٌر  -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101122

وع الشركة , تم تعدٌل ن21101111وفً تارٌخ  1561دمحم خالد السٌد ابراهٌم ابو لرن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  5211هٌثم عبدالرحٌم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21101122وفً تارٌخ  1631عاطف عبدالحفٌظ لبٌصى نمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  1535صبحً السٌد محمود الطنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21101112وفً تارٌخ  1551احمد عبدالحمٌد عبدالحلٌم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101125وفً تارٌخ  1611السعٌد لتورٌد مستلزمات المخابز االلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21101125وفً تارٌخ  1610دمحم سلٌمان دمحم ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  1521سالمه عطٌة سالم عبدالمجٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  1635صابر مراجع عبدالرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  5153خلٌل دمحم معناوي الدمٌاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  1614رافت فوزى احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اصالتأشٌر: خ

وفً تارٌخ  1612الفاروق لتشكٌل المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حسام الدٌن احمد فاروق خمٌس  -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101125

كة , تم تعدٌل نوع الشر21101116وفً تارٌخ  1541نشات كرم السعٌد دمحم حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  1531عمرو عصمت احمد ابراهٌم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص



 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

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21101112وفً تارٌخ  1552اٌمن عبدالسالم عبدالعلٌم ابو خطوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1505طاهر دمحم رمضان جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  1525اسالم شعبان جمٌل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101125وفً تارٌخ  1614اباظة مٌدٌكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد عبدالكرٌم على اباظة  -  02

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21101122وفً تارٌخ  1631عبدالمادر جابر فرغلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  1542فخرى فاروق دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  1622سعٌد جماد دمحم دمحم البهلوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  1522مصطفى شعالن عنتر الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  1551جهاد دمحم عطٌة ابو دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  1501ولٌد بدر عوض الزواوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101110وفً تارٌخ  1524دمحم احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1502الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شعبان دمحم سالم -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  1613على عبدهللا عبدالرحٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  1615ز فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على عبدالعزٌ -  112

 التأشٌر: خاص

تم 21101122وفً تارٌخ  1632ابراهٌم كرم ابراهٌم شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الكرم لتجارة الحدٌد  -  113

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  1550علٌوه عبدالفتاح علٌوه الصبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  1561اسالم جمعه امٌن عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم 21101121وفً تارٌخ  1515منى دمحم احمد زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -زٌتون لمستحضرات التجمٌل  -  116

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  1611مصلٌحى جابر مصلٌحى الورالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  1521عبدالرحمن دمحم دمحم عبده عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21101125وفً تارٌخ  1615الخطٌب لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد رمزى خطٌب دمحم  -  110

 الشركة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  1546والء على عبدالجابر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21101111وفً تارٌخ  1523احمد رفعت دمحم دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  1553الحسٌن حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  1642ٌسرى اسماعٌل منصور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  1522حسام دمحم مصطفى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  1631دمحم محمود منصور عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  1632عبدالرحمن عبدالهادي عطٌة رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  1532جمال عبدالعال دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  1534حنفً توحٌد عبدالعال عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  1625على مصطفى على حسن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  1622در حسن اسعد دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نا -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  1531مصطفى حسن عبدالكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  1541غرارة طاٌل رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الفتاح  -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1504ناصر فرحات على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  1566تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سالم شعبان حسن ،  -  124

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  1552منصور دمحم احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  1616سبك لٌده برلم    دمحم حمدي رزق ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101125وفً تارٌخ  1611الشرٌف لتورٌد وتجارة لعب االطفال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  1511سبك لٌده برلم     عبدالعزٌز حمد خلٌفة داوود ، تاجر فرد ، -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  1641منً عبد اللطٌف السٌد احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  1640د ،  سبك لٌده برلم   كامل محمود كامل محمود الرفاعً ، تاجر فر -  131

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  1565سعٌد عبدالنبى سعٌد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ورشة ابو الفتوح للرخام  -  131

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101111

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  1556ن دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عبدالرحم -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1613خالد دمحم البدوى طه موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  1513، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابتسام على صبحى طمان -  134

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الكٌان المانونى  , وصف تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  5153خلٌل دمحم معناوي الدمٌاطً ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : المؤسسة  2120تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 المتحدة لتجارة مواد البناء  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : جدة للتسوٌك  5202تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  2

 العماري  



 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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى الماظة لتجارة  1340تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  3

 السٌارات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى الوطنٌة لتصنٌع  6354تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  4

 المراتب والمفروشات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : فٌوتشر  6361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  5

 لمماوالت العامة  ل

الى: أضافة السمة التجارٌة :  سمارت اكادٌمً  1510تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  6

 للتوكٌالت التجارٌة  

لٌصبح / الزاٌد  الى: تعدٌل االسم التجارى 1510تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  2

 للخدمات  

 الى: خلٌل دمحم معناوي الدمٌاطً   5153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: المصرٌة لعموم األستٌراد والتصدٌر   5153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  0

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / ابو مطٌر  4400تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  11

 للتسوٌك العمارى  

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح / مؤسسة  1525تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101126،  فى تارٌخ :   -  11

 البالستٌن وتجارة الخٌش   الراشد لتصنٌع

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / العالمٌة  5011تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101126،  فى تارٌخ :   -  12

 للتوكٌالت التجارٌة  

 IBSالتجارٌة الً :  الى: تعدٌل السمة 2122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  13

 للمماوالت العمومٌة والطوب الفرعونً  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    2514شركة فٌوجٌه لصناعة المالبس الجاهزة م/ حسن طلعت وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2110/ 1/ 11فى  1131تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21101111

، وفى تارٌخ    2514شركة فٌوجٌه لصناعة المالبس الجاهزة م/ حسن طلعت وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 1/ 31فى  113بسٌطة ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم  تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ شركة توصٌة   21101111

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2110/

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مال , تم تعدٌل رأس ال 21101111وفً تارٌخ   ، 4110سٌد محمود عبد الحفٌظ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   5111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4110تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / دمحم احمد حسن ٌونس وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5111.111الها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م 21101111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 4110سٌد محمود عبد الحفٌظ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   5111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4110وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / دمحم احمد حسن ٌونس  -  4

 جنٌه   5111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101111،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

هبه عٌاد عبد العظٌم لاسم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  أضافة نشاط : أستخالص زٌت الزٌتون من الزٌتون باستخدام الطرق  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101120وفً تارٌخ  2116الحدٌثة ،  سبك لٌدها برلم   

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101111وفً تارٌخ  4110سٌد محمود عبد الحفٌظ وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم 21101111وفً تارٌخ  4110تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / دمحم احمد حسن ٌونس وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  4110شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 للشركة لٌصبح / دمحم احمد حسن ٌونس وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  4110شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  2

 / دمحم احمد حسن ٌونس وشركاهللشركة لٌصبح 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21101111سٌد محمود عبد الحفٌظ احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  1

 4110برلم   



 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

    21101111تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ : سٌد محمود عبد الحفٌظ احمد  شركة  -  2

 4110برلم   

    21101111سٌد محمود عبد الحفٌظ احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  3

 4110برلم   

    21101111ن متضامن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ : سٌد محمود عبد الحفٌظ احمد  شركة تضامن  شرٌ -  4

 4110برلم   

برلم       21101111دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  5

4110 

برلم       21101111لمتضامن من الشركة ، تارٌخ : دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن ا -  6

4110 

    21101111عادل ناجح غطاس مهنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  2

 4110برلم   

    21101111رٌخ : عادل ناجح غطاس مهنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تا -  1

 4110برلم   

    21101111عادل ناجح غطاس مهنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  0

 4110برلم   

    21101111عادل ناجح غطاس مهنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  11

 4110م   برل

برلم       21101111دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  11

4110 

برلم       21101111دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  12

4110 

    21101111بدالرؤف دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ : زغلول ع -  13

 4110برلم   

    21101111زغلول عبدالرؤف دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  14

 4110برلم   

    21101111دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ : زغلول عبدالرؤف  -  15

 4110برلم   

    21101111زغلول عبدالرؤف دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن من الشركة ، تارٌخ :  -  16

 4110برلم   

مد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن سٌد محمود عبد الحفٌظ اح -  12

 4110برلم       21101111فمط ، تارٌخ : 

سٌد محمود عبد الحفٌظ احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن  -  11

 4110برلم       21101111فمط ، تارٌخ : 

سٌد محمود عبد الحفٌظ احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن  -  10

 4110برلم       21101111فمط ، تارٌخ : 



 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

ركاء الثالثة مجتمعٌن سٌد محمود عبد الحفٌظ احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للش -  21

 4110برلم       21101111فمط ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ  -  21

 4110برلم       21101111: 

االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك  -  22

 4110برلم       21101111: 

عادل ناجح غطاس مهنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط ،  -  23

 4110برلم       21101111تارٌخ : 

نى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط ، عادل ناجح غطاس مه -  24

 4110برلم       21101111تارٌخ : 

عادل ناجح غطاس مهنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط ،  -  25

 4110م   برل    21101111تارٌخ : 

عادل ناجح غطاس مهنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط ،  -  26

 4110برلم       21101111تارٌخ : 

ن فمط ، تارٌخ دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌ -  22

 4110برلم       21101111: 

دمحم احمد حسن ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط ، تارٌخ  -  21

 4110برلم       21101111: 

ولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط زغلول عبدالرؤف دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والت -  20

 4110برلم       21101111، تارٌخ : 

زغلول عبدالرؤف دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط  -  31

 4110برلم       21101111، تارٌخ : 

ان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط زغلول عبدالرؤف دمحم عثم -  31

 4110برلم       21101111، تارٌخ : 

زغلول عبدالرؤف دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشركاء الثالثة مجتمعٌن فمط  -  32

 4110برلم       21101111، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4110برلم       21101111سٌد محمود عبد الحفٌظ وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

ركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / دمحم احمد حسن ٌونس وشركاه  ش -  2

 4110برلم       21101111تارٌخ : 

 4110برلم       21101111سٌد محمود عبد الحفٌظ وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3



 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

مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / دمحم احمد حسن ٌونس وشركاه  شركة تضامن   -  4

 4110برلم       21101111تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1032برلم       21101111، تارٌخ :  1111  2110/ 1/ 12هدي دمحم نجٌب علً سالم  تجدٌد ثالث  -  1

 4320برلم       21101114، تارٌخ :  1123طارق على صبحى طمان  تجدٌد أول   -  2

 5202برلم       21101114، تارٌخ :  1120عبد الستار دمحم مرسى عباس  تجدٌد أول   -  3

 4320برلم       21101114، تارٌخ :  1122طارق على صبحى طمان  تجدٌد أول   -  4

 2260برلم       21101114، تارٌخ :  1126  2112/ 0/ 12دمحم حسنٌن دمحم عطٌة  تجدٌد اول  -  5

 2260برلم       21101114، تارٌخ :  1122  2112/ 0/ 11دمحم حسنٌن دمحم عطٌة  تجدٌد ثانى  -  6

 4614برلم       21101114، تارٌخ :  1131دمحم معوض ابراهٌم مرٌز  تجدٌد أول   -  2

 2131برلم       21101115، تارٌخ :  1141حسن هرٌدي علوان جاد  تجدٌد أول   -  1

 2131برلم       21101115، تارٌخ :  1140حسن هرٌدي علوان جاد  تجدٌد ثانً   -  0

 1041برلم       21101115، تارٌخ :  1132  2110/ 1/ 10صباح فتحً عبدالحمٌد عبدالعال  تجدٌد ثالث  -  11

 5106برلم       21101111، تارٌخ :  1122صالح عبدربه عبدالسالم معبد  تجدٌد أول   -  11

 3262برلم       21101115، تارٌخ :  1113  2111 11/  4حسان حسنٌن حسان حسنٌن  تجدٌد ثانً فً  -  12

 5314برلم       21101111: ، تارٌخ  1101هانم عبد الرؤف أبراهٌم عبد الهادي  تجدٌد أول   -  13

 2512برلم       21101111، تارٌخ :  1103  2116/ 11/ 21مرفت فراج علً فراج  تجدٌد ثانى  -  14

 5214برلم       21101110، تارٌخ :  1106  2110/ 3/ 2أحمد دمحم سعداوي عبد المجٌد  تجدٌد اول  -  15

 5142برلم       21101110، تارٌخ :  1105  2111/ 6/ 24حسنى مصطفى دمحم جاد  تجدٌد اول  -  16

 4415برلم       21101121، تارٌخ :  1211  2115/ 11/ 11عبد العظٌم عزب عبد العظٌم عزب  تجدٌد اول  -  12

 4416برلم       21101121، تارٌخ :  1212  2115/ 11/ 11ٌسرى عزب عبد العظٌم عزب  تجدٌد اول  -  11

 4223برلم       21101121، تارٌخ :  1221  2112/ 1/ 25لعزٌز مراجع ادرٌس  تجدٌد اول منصور عبد ا -  10



 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

 3212برلم       21101121، تارٌخ :  1224  2110/ 2/ 6صالح دمحم جاد هللا دمحم  تجدٌد ثانى  -  21

 3412برلم       21101121، تارٌخ :  1222  2110/ 1/ 26هدى عبد العلٌم على عبد العال رضوان  تجدٌد ثانى  -  21

 3223برلم       21101122، تارٌخ :  1234محمود عبدالعزٌز عبدالحمٌد ابو النور  تجدٌد ثانً   -  22

برلم       21101122، تارٌخ :  1246  2116/ 3/ 15تعدٌل االسم التجارى الى / ابو مطٌر للتسوٌك العمارى  تجدٌد اول  -  23

4400 

 4400برلم       21101122، تارٌخ :  1246  2116/ 3/ 15جاب هللا صالح  تجدٌد اول عون عبد هللا  -  24

 2331برلم       21101125، تارٌخ :  1251  2116/ 4/ 0ناصف مفتاح نوار مجاور  تجدٌد ثانى  -  25

 3251برلم       21101126، تارٌخ :  1221دمحم احمد عمران عمران  تجدٌد أول   -  26

 3251برلم       21101126، تارٌخ :  1222 احمد عمران عمران  تجدٌد ثانً  دمحم -  22

 5214برلم       21101126، تارٌخ :  1260سعٌد علً الصافً علً البرلس  تجدٌد أول   -  21

 2264برلم       21101122، تارٌخ :  1203دمحم ابو الفضل علً ابو زٌد  تجدٌد أول   -  20

 2264برلم       21101122، تارٌخ :  1204فضل علً ابو زٌد  تجدٌد ثانً  دمحم ابو ال -  31

 3113برلم       21101122، تارٌخ :  1212  2114/ 11/ 11صابر ابو الٌزٌد ابو اللٌل  تجدٌد اول  -  31

 52برلم       21101120، تارٌخ :  1316عادل فتحً عبد الداٌم  تجدٌد رابع   -  32

 3436برلم       21101120، تارٌخ :  1313س ذكى مرجى  تجدٌد ثانً  مصطفى ٌون -  33

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 226برلم       21101112، تارٌخ :  1152  2114/ 12/ 31دمحم شرٌن جالل سالم وشركاه  تجدٌد اول  -  1

 226برلم       21101112، تارٌخ :  1151  2110/ 12/ 20وشركاه  تجدٌد ثانى  دمحم شرٌن جالل سالم -  2

 226برلم       21101112، تارٌخ :  1150  2114/ 12/ 21دمحم شرٌن جالل سالم وشركاه  تجدٌد ثالث  -  3

 4220برلم       21101111، تارٌخ :  1120فاٌزة احمد مصطفى وشركاها  تجدٌد أول   -  4

برلم       21101121، تارٌخ :  1214  2110/ 1/ 14عادل عبدالحً بسٌونً وشركاه  تجدٌد ثالث   -مدس للتجاره ال -  5

1030 

 3526برلم       21101120، تارٌخ :  1311الشركة الهندسٌة لأللومنٌوم والدٌكور اٌكاد دمحم سامى وشركاه  تجدٌد رابع   -  6
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