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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن ورشة رخام  8888برلم  21191117، لٌد فى  1111110111الفاروق للرخام والجرانٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -منطمة الورش الغربٌة  45وجرانٌت ، بجهة : برج العرب لطعة 

عن بمالة ، بجهة :  8889برلم  21191117، لٌد فى  111110111فاطمة السٌد محروص حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -ش الكٌنج المدٌم بجوار السكة الحدٌد صٌدلٌة د / عمر  -عامرٌة 

عن بمالة وتورٌدات  8921برلم  21191124، لٌد فى  211110111احمد عبدهللا مبرون سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -عمارات السعد  2عمارة  29/4أكتوبر شاطًء النخٌل ش  6فً مجال النشاط ، بجهة : 

عن مالبس جاهزة ،  8856برلم  21191114، لٌد فى  121110111احمد دمحم مصطفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -محل  -ة متفرع من ش المسم امام كنزى لالحذٌة ش مؤسسة الكهرباء الجدٌد -بجهة : عامرٌة 

عن مصنع مالبس  8847برلم  21191111، لٌد فى  11110111اعتدال دمحم دمحم مصطفى الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

خر ش مسجد جاهزة ومفروشات ونشاط التصدٌر) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : ش مسجد عبدالرحمن بجوار الدفاع الجوى با

 لسم -الرحمن 

عن مصنع مالبس  8847برلم  21191111، لٌد فى  11110111اعتدال دمحم دمحم مصطفى الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

فٌصل  -ش محسن عبدالمنعم التعاون من حمد ٌاسٌن  5جاهزة ومفروشات ونشاط التصدٌر) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : فٌصل 

 الجٌزة

عن مماوالت  8917برلم  21191123، لٌد فى  1511110111هانى فتحى عطاهللا بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 لسم -شمة  -ثانى علوى  -عمومٌة ، بجهة : ابو ٌوسف بحرى ش الروضة الخضراء بجوار فٌال السحاب 

عن تأجٌر  8841برلم  21191113، لٌد فى  211110111دمحم عالء الدٌن نبٌه حسنٌن عطاهلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 - c2لعب أطفال ، بجهة : برج العرب مول العروبة بارتٌشن 

عن مغسلة جٌنز ،  3112برلم  21191131، لٌد فى  111110111صبحى سامى زكى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 - 1محل رلم  1211بجهة : برج العرب الجدٌدة المجاورة الرابعة مساكن الـ 

عن مغسلة جٌنز ،  3112برلم  21191131، لٌد فى  111110111صبحى سامى زكى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -بنشاط : مماوالت عامة  -المجاورة التاسعة  -السوق المدٌم  12االسكان الشعبى شمة  16عمارة  -بجهة : برج العرب 

عن تجارة الطٌور  8899برلم  21191121، لٌد فى  111110111دالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم سعد عب -  11

 لسم -محل  -ارضى  -ش مدرسة شرٌن خلف مطعم المصرى الهانوفٌل  16ن  -، بجهة : دخٌلة

عن بٌع أجهزة  8854برلم  21191113، لٌد فى  1111110111جان لألجهزة الكهربائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -شارع مسجد الشرلاوي امام مستشفً العامرٌة بجوار منزل النائب رزق ضٌف هللا  -كهربائٌة ، بجهة : العامرٌة 

عن تصدٌر ،  8952برلم  21191131، لٌد فى  251110111دمحم عبدالمنعم دمحم السٌد العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -شمة  -ثان علوى  -العاص من ش عمر المختار الهانوفٌل عمرو بن  12بجهة : 

عن مركز  8913برلم  21191123، لٌد فى  111110111زٌنب عبدالناصر سعد صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -شمة  -الدور االول  -خلف كافٌترٌا افندٌنا  15ن  -تجمٌل ، بجهة : الدراٌسة لبلى 
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برلم  21191123، لٌد فى  111110111الٌوسف للمصاعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -هٌم ٌوسف ابراهٌمٌوسف ابرا -  15

خلف شركة  -طرٌك اسكندرٌة مطروح امام المدرسة الفندلٌة لبلى  18ن  -عن تركٌب وصٌانة المصاعد ، بجهة : دخٌلة  8911

 لسم -شمة  -اول علوى  -الجزٌرة 

 8835برلم  21191112، لٌد فى  211110111الفتاح اسماعٌل النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  معوض عبداللطٌف عبد -  16

 -لبلى طرٌك اسكندرٌة مطروح خلف مسجد االٌمان الدخٌلة  18ابو ٌوسف الكٌلو  -عن تورٌد مواد بناء وتشطٌبات ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -شمة -اول علوى 

عن تجارة  8947برلم  21191131، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر احمد محمود حسن بالحاج   -  17

 لسم -محل  -بجوار جزارة العجز الهانوفٌل  -مطروح بحرى  Aط  1715ن  -البن ، بجهة : دخٌلة 

تورٌد عن  8886برلم  21191116، لٌد فى  211110111شرٌف فخرى دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

شمة  -ش البٌطاش فوق كوافٌر عاطف  113العجمى البٌطاش خلف  -مستلزمات الدٌكور واعمال الزخرفة والنماشة ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -

عن صٌانة   8851برلم  21191111، لٌد فى  511110111ابراهٌم عبدالخالك اسماعٌل عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 - 51جهة : برج العرب الورش الغربٌة لطعة رلم األجهزة المنزلٌة ، ب

عن تجارة االخشاب  8861برلم  21191114، لٌد فى  111110111صالح دمحم عبدالنبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -محل  -ارضى  -ومواد البناء ، بجهة : ش سعدهللا ابو بكر بجوار فكهانى االمانة العجمى البٌطاش 

عن لطع غٌار السٌارات  8867برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم فرٌد صبحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -مطروح  A، بجهة : ش خٌر هللا عزبة عالم بحرى من طرٌك 

تجارة المالبس  عن 8911برلم  21191121، لٌد فى  111110111ابانوب صبرى ناشد بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شمة  -الجاهزة والمنسوجات ، بجهة : زاوٌة عبدالمادر ش المجزر االلى خلف مخبز ابو نور العامرٌة ارضى 

عن  8917برلم  21191122، لٌد فى  1111110111عبدهللا علً مرازق علً سلومة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -منزل حجاج علً سلومة  3ط ، بجهة : العامرٌة النهضة لرٌة حارس مماوالت عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشا

عن مماوالت  8875برلم  21191116، لٌد فى  3111110111تامر شحات احمد موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -لوي ش المستشارٌن بجوار البنن االهلً مدخل الناصرٌة اول ع 26عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : العامرٌة  

عن مماوالت  8871برلم  21191114، لٌد فى  1111110111مجدى عبدالحلٌم مرسى زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -شمة  -اول علوى  -بحرى خلف المشتل المدٌم الدخٌلة  18عمومٌة ، بجهة : ابو ٌوسف الكٌلو 

عن ترزى ، بجهة :  8828برلم  21191111، لٌد فى  111110111  عصام دمحم جمعه لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  26

 -محل  -مدخل بهٌج بجوار صٌدلٌة د / خالد  -برج العرب 

، لٌد فى  1111110111الخلٌفة للمماوالت العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -خلٌفة عبدالعزٌز احمد حسٌن  -  27

 -شمة  -منزل خلٌفة  -بحرى الشارع  45ابو صٌر ن  -جهة : برج العرب عن مماوالت عمومٌة ، ب 8829برلم  21191111

عن تجارة دواجن جمله  8915برلم  21191121، لٌد فى  111110111دروٌش للدواجن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسم -محل  -ارضى  -خلف المستشفى العام بجوار صٌدلٌة د / دعاء  -وتجزئة ، بجهة : عامرٌة 

عن بمالة ، بجهة :  8851برلم  21191119، لٌد فى  111110111رانٌا عاطف محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم - 2لرٌة ابو بكر الصدٌك اول مدخل المرٌة عبدالكوبرى محل رلم  -عامرٌة 

عن طٌور  8936برلم  21191131ى ، لٌد ف 111110111والء بكر السٌد لطب زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 -السوٌمة المجاورة التاسعة الحً األول  47مجمدة ، بجهة : برج العرب باكٌة رلم 
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عن صٌانة معدات  8955برلم  21191131، لٌد فى  111110111صالح دمحم على دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -شمة  -ممهى البرنس خلف  -ش الفتح  -مٌكانٌكٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم  8961برلم  21191131، لٌد فى  251110111احمد محمود منصور كرار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -شمة  -الثانى علوى  -عمارة االمل  2السمالٌهى  -التصدٌر ، بجهة : البٌطاش 

عن تورٌد  8879برلم  21191116، لٌد فى  111110111مٌنا فخرى خٌر جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

ارضى  -اسكندرٌة مطروح بجوار مستشفى الفراعنة خلف صٌدلٌة حماس  -المحمصات اللب والسودانى والحمص ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -محل  -

رٌد مصوغات عن تو 8923برلم  21191127، لٌد فى  111110111بدٌع على حسن فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -ارضى  -خلف مطحن البن  -العجمى الهانوفٌل  -ومجوهرات ، بجهة : ش سعدهللا ابو بكر 

عن مصنع مالبس ،  8832برلم  21191111، لٌد فى  111110111اسالم مدحت السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -ش الجمهورٌة بجوار معهد دمحم احمد  -بجهة : عامرٌة 

برلم  21191112، لٌد فى  111110111سماح على حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سماح بٌونى سنتر  -  36

 لسم -شمة  -ارضى  -ش البٌطاش الدخٌلة  111عن مركز تجمٌل ، بجهة : العجمى البٌطاش امام  8837

عن تجارة  8855برلم  21191114، لٌد فى  121110111سامى كذان عطاهللا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 لسم -ش تمسٌم البردوٌل متفرع من ش الجمهورٌة  -الخردوات ، بجهة : عامرٌة 

عن حظٌرة مواشى  8938برلم  21191131، لٌد فى  511110111هٌثم زغلول دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لسم -ٌة خالد بن الولٌد عزبة سنٌة عشره منزل زغلول الشرلاوى العامرٌة لر -وتسمٌن وعالفة ، بجهة : عامرٌة 

عن  8942برلم  21191131، لٌد فى  1111110111ٌسرى عبدالستار فتحى الخٌارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم - مماوالت عمومٌة وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : االمام مالن خلف مخبز السلطان الهانوفٌل

عن مكتب  8953برلم  21191131، لٌد فى  1111110111طارق نبٌل عبدالمعطى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -شمة  -اول علوى  -ش دمحم الفردى الهانوفٌل خلف فٌال الهانم  -دٌكور وتشطٌبات ، بجهة : دخٌلة 

عن مماوالت عمومٌة ،  8862برلم  21191114، لٌد فى  1111110111  دمحم جالل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  41

 لسم -شمة  -الدور االول  -ش متفرع من ش دمحم الفردى خلف فٌال الهانم الهانوفٌل  -بجهة : دخٌلة 

مواد غذائٌة عن بٌع  8411برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم عرالى دمحم احمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 - 17محل  -، بجهة : برج العرب المجاورة السابعة سوق االمل 

عن بٌع مواد غذائٌة  8411برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم عرالى دمحم احمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 - 74، بجهة : برج العرب سوق االمل المجاورة السابعة الحى السكنى االول محل رلم 

عن تصنٌع  8912برلم  21191123، لٌد فى  111110111هند محمود على حسن عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -شمة  -ارضى  -الهانوفٌل ش طلعت حرب من ش الهانوفٌل خلف حلوانى الحسٌن  -مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة

عن  5466برلم  21191117، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد  ، تاجر فرد -  45

 -المجاورة السابعة الحى االول  -سوق االمل  84ادوات منزلٌة وكهربائٌة ، بجهة : محل رلم 

عن  5466برلم  21191117، لٌد فى  111110111عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 -المجاورة الرابعة  -ٌة وكهربائٌة ، بجهة : برج العرب الجدٌدة ادوات منزل

عن تورٌد  8839برلم  21191112، لٌد فى  111110111عبدالمادر جابر فرغلى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 لسم -شمة  - ارضى -طرٌك اسكندرٌة مطروح ش الفادى العامرٌة  2105مستلزمات الحماٌة المدنٌة ، بجهة : الكٌلو 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تورٌدات  8895برلم  21191121، لٌد فى  211110111احمد مشرف دمحم دمحم المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لسم -شمة  -اول علوى  -خلف كافٌترٌا االسطورة  18هندسٌة ، بجهة : ابو ٌوسف لبلى ن 

عن تصنٌع مالبس  8946برلم  21191131، لٌد فى  111110111 مٌنا كامل للٌنى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  49

 لسم -شمة  -ارضى  -الكٌنج مرٌوط ش المنصور خلف حلوانى الكٌنج  -جاهزة ، بجهة : عامرٌة 

عن عموم االستٌراد  8945برلم  21191131، لٌد فى  5111110111بٌتر فاٌز شاكر فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 -الدراٌسة بحرى خلف السنترال ش عبدهللا ابو بكر  -، بجهة : دخٌلة  19و  6من المجموعة  36ٌما عدا الفمرة والتصدٌر ف

 لسم -شمة  -الدور االول  -الهانوفٌل 

عن بٌع مفروشات ،  8958برلم  21191131، لٌد فى  111110111ابتسام احمد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -محل  -ارضى  -الزراعى بجوار الهالل والنجمة بعد سلفر بٌتش طرٌك اسكندرٌة مطروح  26كٌلو  -رٌة بجهة : عام

عن معرض سٌارات ،  8883برلم  21191116، لٌد فى  111110111حلمى لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -محل  -درسة ش مدرسة شٌرٌن الخاصة خلف الم 21كٌلو  -بجهة : عامرٌة 

عن عموم  8865برلم  21191114، لٌد فى  251110111عزة محمود دمحم احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -شمة  -اول علوى  -العجمى البٌطاش ش مكه خلف المدرسة  -التصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن  8866برلم  21191114، لٌد فى  1111110111اله ،  شعبان رضا شعبان على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس م -  54

 لسم -شمة  -اخر الكوبرى خلف معرض زٌتون للسٌارات  21مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : ن 

هة : عن مكتب رحالت ، بج 8838برلم  21191112، لٌد فى  111110111الصادق للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -شمة  -الدور االرضى  11مع ش  7العجمى البٌطاش بٌانكى الفردوس تماطع ش  -دخٌلة 

عن خدمة لٌموزٌن  8914برلم  21191121، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم عثمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -شمة  -ارضى  -ر ش الصفا العامرٌة بحرى ابو تالت اخ 22والرحالت الداخلٌة ، بجهة : عامرٌة الكٌلو 

عن  8943برلم  21191131، لٌد فى  1111110111دمحم سعٌد دمحم عبدالوهاب هاشم فساد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم -شمة  -الدور االول  -ش التامٌن خلف ورشة المٌكانٌكا امام مدرسة البرعم  21ن  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن مركز  8882برلم  21191116، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نجاه على عبدالحفٌظ السٌد على  -  58

 لسم -شمة  -من ش العمده خلف كافٌترٌا العمده الدور االول  -تجمٌل بٌونى سنتر ، بجهة : الهانوفٌل 

عن مطعم وكافٌترٌا ،  8846برلم  21191119، لٌد فى  111110111خالد دمحم احمد عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 -نموذج أ مجمع الصناعات الصغٌرة ش الجوهرة  32بجهة : برج العرب المنطمة الصناعٌة الثانٌة عنبر 

عن مصنع مالبس جاهزة  8848برلم  21191111، لٌد فى  11110111فاتن مجدى دمحم نجٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -لعسكرى ( ، بجهة : مدخل نجع هلٌل بجوار فٌال الحاج محمود خلف ومفروشات ونشاط التصدٌر ) دون الزى ا

عن مصنع مالبس جاهزة  8848برلم  21191111، لٌد فى  11110111فاتن مجدى دمحم نجٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

كتب توزٌع مالبس جاهزة ونشاطه م -الجٌزة  -ومفروشات ونشاط التصدٌر ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : بنى مجدول 

 -ومفروشات وتصدٌر 

، لٌد فى  5111110111الولٌد لعموم االستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ولٌد رجب عبدالعظٌم رمضان  -  62

لبٌطاش ( ، بجهة : العجمى ا 19و  6من المجموعة  36عن عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  8927برلم  21191127

 لسم -شمة  -االول علوى  -بجوار مسجد الطلخاوى  -

عن تورٌد  8863برلم  21191114، لٌد فى  111110111احمد السٌد احمد دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -شمة  -ثالث علوى  -العامرٌة  38شمة  25مساكن مبارن مدخل  -مستلزمات الفنادق والمطاعم ، بجهة : عامرٌة



 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 عموم التصدٌر ،  8869برلم  21191114، لٌد فى  251110111السٌد محمود مهدى امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -شمة  -المٌدان خلف المولف اول علوى  21بجهة : ن 

عن مكتب رحالت ،  8874لم بر 21191116، لٌد فى  121110111مصطفً دمحم سالم جمعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -بجهة : العامرٌة لرٌة بغداد مرٌوط بجوار منزل دمحم حسن 

عن  8896برلم  21191121، لٌد فى  111110111مٌنا موتورز لتجارة لطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -محل  -ارضى  -مهورٌة عامرٌة ش المسم خلف مساكن الج -تجارة لطع غٌار السٌارات ، بجهة : عامرٌة 

عن بٌع اعالف  8916برلم  21191122، لٌد فى  211110111منى دمحم ابوالنصر خلٌل داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 -محل  -ارضى  -، بجهة : برج العرب المدٌم ش جمال عبدالناصر بجوار مسجد ضٌوف الرحمن 

عن بمالة  8263برلم  21191121، لٌد فى  511110111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسٌن عبدالمجٌد مرسى  -  68

 لسم -ارضى  -امام جزارة ابو الحجاج  19ابو ٌوسف الكٌلو  -عامة ، بجهة : عامرٌة 

ن بمالة ع 8263برلم  21191121، لٌد فى  511110111دمحم حسٌن عبدالمجٌد مرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -ونشاطه تعبئة المواد الغذائٌة وراس ماله خمسون الف جنٌها  -ش الزهور ش عبدالفتاح الصبروتى  1905عامة ، بجهة : ن 

عن وزان عمومى ،  8852برلم  21191113، لٌد فى  11110111جمعه بخٌت عبدهللا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 -ن بهٌج بعد المزلمان بجهة : برج العرب نجع المطعا

عن  8845برلم  21191119، لٌد فى  511110111زغلول دمحم عبد الحمٌد سلٌم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 -بنجر السكر  -غرب طرٌك الماهرة الصحراوي  55ن  -عزبة سنٌة عشرة  -حظٌرة مواشً ، بجهة : برج العرب 

عن مماوالت نمل ، بجهة  8957برلم  21191131، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،  احمد على احمد على  ، تاجر  -  72

 لسم -شمة  -اول علوى  -برج الحدٌدى خلف ممابر الدخٌلة  -ش الطٌار  -: دخٌلة 

عن  8877برلم  21191116، لٌد فى  111110111عبدالعزٌز سلطان عبدالوهاب دمحم مغنم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لسم -محل  -ارضى  -بجوار البنزٌنة  1لرٌة بنجر السكر رلم  -تجارة السٌارات والموتوسكالت ، بجهة : عامرٌة 

عن تصنٌع  8849برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم عبدالاله عبدالسالم مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 - 215لطعة  2المجاورة  2الحى الثانى محلى  -وتصدٌر ، بجهة : برج العرب مستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌة لدى الغٌر 

 21191127، لٌد فى  111110111ال امبٌوه لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -جمعة عوض محمود امبٌوه  -  75

 -محل  -ارضى  -مطعم السورى ابو تالت اخر ش الصفا خلف ال 2105ن  -عن معرض سٌارات ، بجهة : عامرٌة  8929برلم 

 لسم

عن بٌع أدوات كهربائٌة  8934برلم  21191128، لٌد فى  211110111حسٌن أمٌن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 لسم -خلف مبرة العصافرة بجوار مسجد الشهٌد خالد ش التموي  21طرٌك اسكندرٌة مطروح ن  -، بجهة : العامرٌة 

عن لعب أطفال  8872برلم  21191115، لٌد فى  121110111سن زكً دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ح -  77

 - 9لطعة رلم  -المجاورة الثالثة  11وخردوات ، بجهة : برج العرب الجدٌدة سٌتً مول الدور األرضً رلم 

عن ممر ادارى  8918برلم  21191122د فى ، لٌ 1511110111عصام ثابت حمدان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 - 16شمة عمارة رلم  -التصادى  1211مساكن ال  4الحى االول المجاورة  -لمصنع لصهر وسباكة المعادن ، بجهة : برج العرب 

 8948رلم ب 21191131، لٌد فى  111110111بٌوتى سنتر دنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دنٌا دمحم عبده ثابت عبدهللا  -  79

 لسم -شمة  -االول  -عمارة االحمدى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى  18كٌلو  -عن مركز تجمٌل ، بجهة : دخٌلة

 8939برلم  21191131، لٌد فى  111110111اسعد دمحم محمود معالوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -معالوي للرحالت  -  81

 لسم -بجوار ملعب ابو سمبل خلف مسجد المرٌة  2لرٌة ابو سمبل  عن مكتب رحالت ، بجهة : العامرٌة النهضة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  8857برلم  21191114، لٌد فى  111110111احمد عبدالمادر دمحم عبده عشره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 -شمة  -ارضى  -لف لواء االسالم لبلى خ 18ابو ٌوسف الكٌلو  -المالبس الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : دخٌلة 

 لسم

عن  8864برلم  21191114، لٌد فى  251110111محمود دمحم دمحم شادى عبدالحمٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 لسم -شمة  -ارضى  -ابو تالت  -بحرى ش الصفا  2205عموم التصدٌر ، بجهة : ن 

عن تجارة األدوات  8933برلم  21191128، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحٌم لطفً دمحم السٌد  ، تاجر  -  83

 لسم -العجمً لبلً ابو ٌوسف امام كازٌون  1805الصحٌة ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح ن 

انة عن صٌ 8918برلم  21191123، لٌد فى  211110111بدٌر السٌد بدٌر عباس جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 لسم -ش المستشفى العجمى خلف مخازن الحى الهانوفٌل  8المعدات المٌكانٌكٌة ، بجهة : البوابه 

عن  8961برلم  21191131، لٌد فى  1111110111شبل فتحى الدمرداش دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 -محل  -البٌطاش  -ل العمار بجوار ورشة السمكرة السمالٌهى مسجد الطٌار اسف 27 -مماوالت نمل وخدمات بترولٌة ، بجهة : دخٌلة 

 لسم

عن تاجٌر معدات ثمٌلة  8844برلم  21191118، لٌد فى  511110111مدحت فاروق دمحم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 - 7شمة  35عمارة  1141مساكن  -لحساب الغٌر ، بجهة : برج العرب 

عن تورٌد  8911برلم  21191121، لٌد فى  1111110111محمود محمود عشماوى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 لسم -شمة  -الدراٌسة بحرى العجمى   -المستلزمات الطبٌة ، بجهة : ش على ابن ابى طالب البٌطاش 

عن  8954برلم  21191131، لٌد فى  1111110111 عمرو عبدالحمٌد عبدالجواد الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  88

 لسم -شمة  -الهانوفٌل  -ش جابر حافظ خلف مسجد الزهراء  -مماوالت عامة ، بجهة : دخٌلة 

عن مصنع تشغٌل  8881برلم  21191116، لٌد فى  311110111زكى جابر زكى على لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 لسم -محل  -ارضى  -ٌة عبدالمادر خلف المصرف امام مساكن توشكى مرغم معادن ، بجهة : عامرٌة زاو

عن تورٌد  8878برلم  21191116، لٌد فى  111110111اٌمان على عبدالرحمن على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -شمة  -علوى اول  -ش على بن ابى طالب الدراٌسة العجمى  5 -وتجارة مستحضرات التجمٌل ، بجهة : دخٌلة

عن تجارة مواشى  8924برلم  21191127، لٌد فى  511110111مصطفى كامل على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -ارضى  -بنجر السكر  18لرٌة  -، بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد مستلزمات  8932لم بر 21191127، لٌد فى  1111110111دمحم محمود كامل سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم -شمة  -اول علوى  -البٌطاش من العوضى خلف مستشفى العوضى  -واجهزة طبٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد مواد  8833برلم  21191111، لٌد فى  111110111اسالم خٌرى دمحم احمد خٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 لسم -امام صٌدلٌة ٌحٌى  ش المسم -غذائٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن بٌع اعالف ودواجن  8834برلم  21191112، لٌد فى  121110111سمٌر احمد سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 لسم -طٌبه ا اول المدخل المرٌة امام مٌزان بسكول ابو النور بجوار مسجد التوبه  -، بجهة : عامرٌة 

برلم  21191112، لٌد فى  511110111وتورٌد االدوات المكتبٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابو شبانه لتجارة الورق -  95

 لسم -شمة  -ارضى  -عن تجارة الورق وتورٌد االدوات المكتبٌة ، بجهة : ش مساكن الحدٌد والصلب بجوار مسجد الجمرن  8836

، لٌد فى  111110111ٌالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المسٌرى لتجارة الموبا -مصطفى دمحم مصطفى السٌد المسٌرى  -  96

 لسم -محل  -العامرٌة خلف المركز الطبى  33عن تجارة الموباٌالت ، بجهة : لرٌة المسٌرى العمارٌة ن  8913برلم  21191121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع هداٌا ،  8919برلم  21191122، لٌد فى  121110111احمد محروس مبرون جفالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 - 5مول الروضة رلم  -بجهة : برج العرب الجدٌدة 

عن معرض سٌارات  8941برلم  21191131، لٌد فى  121110111محمود حسٌن دٌب هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 لسم -، بجهة : لرٌة ابو بكر الصدٌك الشارع الرئٌسى بجوار المسجد الكبٌر 

عن مكتب  8956برلم  21191131، لٌد فى  51110111عبدالعزٌز الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على عبدالروؤف  -  99

 لسم - 1رحالت ، بجهة : لرٌة محمود شلتوت بجوار مخازن الجمعٌة الزراعٌة محل رلم 

عن تورٌد  8881برلم  21191116، لٌد فى  111110111محب شولى بسطا جاد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -شمة  -ارضى  -اجهزة كهربائٌة ، بجهة : ش المحطة زاوٌة عبدالمادر خلف عصٌر سعٌد العامرٌة 

عن استٌراد  8931برلم  21191127، لٌد فى  5111110111ولٌد دمحم احمد عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ش الفتح طرٌك اسكندرٌة مطروح اعلى  19الكٌلو  -( ، بجهة : العامرٌة  19و  6من المجموعة  36وتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 لسم -شمة  -اول علوى  -صٌدلٌة البٌسى العامرٌة 

عن تجارة  8861برلم  21191114، لٌد فى  111110111عبدهللا مصطفى ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -شمة  -ارضى  -السكر خلف بمالة العرجى العامرٌة  عزبة -وتوزٌع السجاد ، بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد  8868برلم  21191114، لٌد فى  411110111مورٌس لمعى جرجس ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -لطع غٌار السٌارات ، بجهة : ش الصفا خلف بنن مصر 

عن معرض سٌارات  8914برلم  21191123، لٌد فى  111110111،   تاعب لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  114

 لسم -محل  -ارضى  -، بجهة : عامرٌة خلف لسم شرطة العامرٌة اول عمارة العامرٌة 

عن تورٌد لطع غٌار  8898برلم  21191121، لٌد فى  111110111منصور دمحم فهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -شمة  -ارضى  -ة : الدراٌسة بحرى ش عبدهللا ابو بكر خلف مطعم السعٌد الهانوفٌل سٌارات ، بجه

عن محل  8919برلم  21191124، لٌد فى  1111110111عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 - 21المنطمة الصناعٌة الرابعة لطعة رلم  34رئٌسى اخر بنشاط / تصنٌع اكٌاس بالستٌن ، بجهة : برج العرب بلون 

عن محل  8919برلم  21191124، لٌد فى  1111110111عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

نشاطه مطوبس بملن دمحم عبدالعزٌز عمران و -ولف لبلى  -رئٌسى اخر بنشاط / تصنٌع اكٌاس بالستٌن ، بجهة : لرٌة الغالٌسة 

 -مكتب استٌراد وتصدٌر براس مال خمسمائة الف جنٌها 

عن ورشة  8935برلم  21191129، لٌد فى  251110111جرجس شفٌك عبدالمالن غطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 -بهٌج  -نجارة ، بجهة : برج العرب اخر ش الشواربى 

عن تصنٌع احذٌة ،  8951برلم  21191131، لٌد فى  111110111له ،  اٌمن اسحاق حنا نخنوخ  ، تاجر فرد ، رأس ما -  119

 لسم -شمة  -ارضى  -زاوٌة عبدالمادر عبدهللا ابو بكر خلف مصنع اللواء  -بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد  8962برلم  21191131، لٌد فى  111110111دمحم عبدالجلٌل عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -شمة  -عزبة رسالن خلف فٌال الشٌخ عٌسى امام مستشفى الٌسر  -مستلزمات واالجهزة الطبٌة ، بجهة : عامرٌة ال

عن عموم التصدٌر ،  8887برلم  21191116، لٌد فى  251110111منى دمحم دمحم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -طروح م Aابو ٌوسف لبلى ش الرشٌدى من ش  18بجهة : ن 

عن مصنع مالبس  8922برلم  21191127، لٌد فى  251110111وسٌم مٌالد شاكر جبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -جاهزة ومفروشات ونشاط التصدٌر ، بجهة : ش الدٌزرت بكٌنج مرٌوط أمام السكة الحدٌد  من ش دمحم رشٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع مالبس  8922برلم  21191127، لٌد فى  251110111، رأس ماله ،   وسٌم مٌالد شاكر جبره  ، تاجر فرد -  113

بنشاط :  مكتب توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات  -ش حمد ٌاسٌن  5جاهزة ومفروشات ونشاط التصدٌر ، بجهة : المركز الرئٌسً 

 -فٌصل  -جملة وتصدٌر 

عن  8831برلم  21191111، لٌد فى  511110111س ماله ،  عبداللطٌف اشرف عبدالكرٌم عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأ -  114

 لسم -لرٌة ابو بكر الصدٌك بجوار الملعب الكورة بالملعب  -تربٌة مواشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد المالبس  8841برلم  21191112، لٌد فى  111110111محمود فتحى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -شمة  -ارضى  -الجاهزة ، بجهة : الدخٌلة البحرٌة ش الدخٌلة الرئٌسى بجوار شركة المٌاه 

عن عموم  8912برلم  21191121، لٌد فى  251110111احمد مصطفى احمد عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم -شمة  -اول علوى  -عزبة رسالن خلف صٌدلٌة هانى  33التصدٌر ، بجهة : العامرٌة ن 

عن صٌانة معدات  8944برلم  21191131، لٌد فى  111110111نادر السٌد السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم -شمة  -الدور االول  -ش ورشة البالط خلف مكتب الدعاٌة واالعالن الهانوفٌل  -دخٌلة  مٌكانٌكٌة ، بجهة :

عن  8959برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد دمحم عبدالعال سلٌمان ابو عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 -محل  -ارضى  -امام جامع العلى خلف مجمع المدارس  -نجع رسالن  -تجارة زهور ونباتات وخدمات زراعٌة ، بجهة : عامرٌة 

 لسم

عن رحالت ،  8884برلم  21191116، لٌد فى  111110111صالح دمحم دمحم ابو راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 لسم -مكتب  -ش الرٌاض خلف مكتبة الشروق  2بجهة : البطٌاش 

عن عموم التصدٌر ،  8925برلم  21191127، لٌد فى  251110111، رأس ماله ،  خالد سالم دمحم باخشوٌن  ، تاجر فرد  -  121

 لسم -شمة  -خلف سوبر ماركت النخٌل امام المدرسة االبتدائٌة  21ن  -بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد  8871برلم  21191114، لٌد فى  111110111سمر عمر محمود عمر جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -شمة  -الدور االول  -الهانوفٌل ش الجمعٌة خلف ممهى الصفوة  -ضرات تجمٌل ، بجهة : دخٌلة مستح

عن تجارة وتوزٌع  8911برلم  21191123، لٌد فى  511110111فٌولٌت فاٌز داود دٌمتري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 - 2.  1دٌدة سوق األمل محل رلم أجهزة كهربائٌة ومفروشات بالتجزئة ، بجهة : برج العرب الج

 21191121، لٌد فى  511110111الشهاوى ماركت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد امٌن دمحم الطاهر امٌن الشهاوى  -  123

 - 4امام لرٌة الحاج مفتاح محل رلم  21بهٌج ش  -عن بمالة ومواد غذائٌة ، بجهة : برج العرب  8891برلم 

عن ورشة مٌكانٌكا  8843برلم  21191117، لٌد فى  121110111د على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد السٌ -  124

 -سٌارات ، بجهة : برج العرب بهٌج بجوار المرور 

عن تصنٌع صابون  8921برلم  21191124، لٌد فى  111110111فاٌزة صابر سعدهللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لسم -محل  -ارضى  -ش المخازن لرٌة ابو مسعود مرٌوط العامرٌة  - 1 -ئلة ، بجهة : عامرٌة ومنظفات سا

عن معرض تجارة  8941برلم  21191131، لٌد فى  121110111ٌاسر ناصر خلف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم -لمسجد الكبٌر سٌارات ، بجهة : لرٌة ابو بكر الصدٌك العامرٌة الشارع الرئٌسى بجوار ا

عن مماوالت عمومٌة ،  8949برلم  21191131، لٌد فى  1111110111االمٌن للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 لسم -شمة  -اول علوى  -الساحلى خلف محالت ابو دٌب العامرٌة  27ن  -بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد  8859برلم  21191114، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  احمد دمحم عبده حسانٌن عبدهللا  ، تاجر فرد  -  128

 لسم -ش البشوات خلف حضانة البراعم  1905ن  -االجهزة الرٌاضٌة ، بجهة : عامرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن عموم التصدٌر ،  8858برلم  21191114، لٌد فى  251110111حاتم دمحم علٌان لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 لسم -شمة  -ارضى  -بة التفتٌش ملن رٌاض حرب بجهة : عز

 8916برلم  21191123، لٌد فى  211110111وصفى لتورٌد وتجارة االخشاب بالعموله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

اول  -خلف مستشفى مبره العصافرة بجوار مطعم االخالص العامرٌة  21عن تورٌد وتجارة االخشاب بالعمولة ، بجهة : الكٌلو 

 لسم -شمة  -علوى 

عن استثمار عمارى ،  8915برلم  21191123، لٌد فى  1111110111حازم سالم حافظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم -شمة  -اول علوى  -بجهة : ش الرٌاض خلف معهد الجزار وفٌال خشاب العجمى البٌطاش 

عن استثمار  8893برلم  21191121، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم دمحم عوض لاسم  ، تاجر  -  132

 لسم -طرٌك البتروكٌماوٌات بجوار االمن المركزى  -عمارى ، بجهة : عامرٌة 

عن  8873برلم  21191116، لٌد فى  111110111عبدالرحمن دمحم محى الدٌن الزٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 -محل  -الماهرة  Aطرٌك  42امام لرٌة المثلث ن  -امام محطة تموٌل موبٌل  -جزاء المٌكانٌكٌة ، بجهة : لرٌة الجزائر اصالح اال

 لسم

عن نمل  8897برلم  21191121، لٌد فى  211110111دمحم محمود جاد هللا ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 لسم -شمة  -بحرٌة ش المٌناء خلف الشهر العمارى اول علوى وخدمات جمركٌة ، بجهة : الدخٌلة ال

 8853برلم  21191113، لٌد فى  51110111رمضان خمٌس فوزى عبدالسالم دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 -بهٌج بجوار الوحدة الصحٌة  -عن تجارة احذٌة ، بجهة : برج العرب 

عن  8951برلم  21191131، لٌد فى  111110111سى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزت مصباح عبدالمتجلى المر -  136

 لسم -محل  -ارضى  -ش النصر خلف مخبز الروبى من ش ناجى  -تجارة خضروات وفاكهه بالتجزئة ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم  8885برلم  21191116، لٌد فى  251110111احمد دمحم عبدالحمٌد المٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 لسم -الدخٌلة البحرٌة ش السد العالى خلف ممهى اطوطه  -التصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد  8876برلم  21191116، لٌد فى  111110111مدحت سمٌر حسانٌن العجوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 لسم -شمة  -ارضى  -امام محالت العمدة ش الرٌتش هوم  -وتجارة المالبس الجاهزة ، بجهة : الهانوفٌل 

عن تورٌد المالبس  8931برلم  21191127، لٌد فى  111110111جمال احمد زكى دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 لسم -شمة  -ش ابو الشوارب خلف لصر الموٌرى  -الجاهزة ، بجهة : الهانوفٌل 

عن  8928برلم  21191127، لٌد فى  1111110111ر فرد ، رأس ماله ،  ابانوب عنتر عبدالمسٌح مسعد  ، تاج -  141

 لسم -شمة  -خلف صٌدلٌة صفاء  -الصحراوى ش الشربٌنى  33مماوالت عمومٌة ، بجهة : ن 

عن مماوالت  8892برلم  21191121، لٌد فى  1111110111جمعه امبارن سعد جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لسم -شمة  -بجوار اتحاد مالن سوٌلم  -بحرى الطرٌك  38مطروح ن  Aطرٌك  -ى مجال النشاط ، بجهة : عامرٌة وتورٌدات ف

عن حظٌرة مواشى  8831برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم نور ابو الحسن نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لسم -ر المسجد الكبٌر لرٌة الجزائر بجوا -تسمٌن وحالبه ، بجهة : عامرٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 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

رابحة احمد دمحم وشركاه لتصنٌع الخبوزات والحلوٌات الشرلٌة والغربٌة   شركة  ،  تصنٌع المخبوزات والحلوٌات الشرلٌة  -  1

، عن تصنٌع المخبوزات والحلوٌات الشرلٌة والغربٌة ،  8894برلم  21191121،لٌدت فى  121110111والغربٌة  ،رأس مالها   

 -سوق الخٌر بمدٌنة برج العرب الجدٌدة  8رلم بجهة : برج العرب كائن بالمحل 

أعداد  -احمد دمحم زكً طه خضر وشرٌكه   شركة  ،  أعمال الخدمات الهندسٌة وتشمل أعداد ومراجعة الرسومات الهندسٌة  -  2

داد التمارٌر الهندسٌة أع -أعمال التخطٌط وأعداد ومراجعة ومتابعة البرامج الزمنٌة  -ومراجعة المواصفات الهندسٌة وعمود التشٌٌد 

، عن أعمال الخدمات الهندسٌة  8891برلم  21191117،لٌدت فى  251110111األشراف الهندسً علً التنفٌذ   ،رأس مالها    -

أعمال التخطٌط وأعداد  -أعداد ومراجعة المواصفات الهندسٌة وعمود التشٌٌد  -وتشمل أعداد ومراجعة الرسومات الهندسٌة 

لطعة  -األشراف الهندسً علً التنفٌذ ، بجهة : برج العرب الجدٌدة  -أعداد التمارٌر الهندسٌة  -عة البرامج الزمنٌة ومراجعة ومتاب

 - 1محل رلم  -بالمحور المركزي  33بلون  11رلم 

ها   دمحم المادر محمود مصباح وشركاه   شركة  ،  تعبئة وتغلٌف البمولٌات وتجهٌز وتجمٌد الخضروات  ،رأس مال -  3

، عن تعبئة وتغلٌف البمولٌات وتجهٌز وتجمٌد الخضروات ، بجهة : برج  8842برلم  21191117،لٌدت فى  3111110111

 - 4المجاورة السادسة الحى االول شمة رلم  14العرب االسكان التجارى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

  ــــــــــــــــــــــ   

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    3419حمدي حامد عبد ربه ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 بسبب الغاء الفرع 2119/ 11/ 2فى  1161تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191112، وفى تارٌخ    8777زكى جابر زكى على لطب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 بسبب ترن التجارة 2119/ 11/ 2فى  1161محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    4913جرجس شولى تادرس تاوضروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 1162السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    5471زغلول دمحم عبد الحمٌد سلٌم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 1163السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    5612،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم طه عبد المولى احمد عبد الحافظ     - 5

 1166السجل  تم محو المٌد بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191121، وفى تارٌخ    663عالء دمحم شحاته عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 بسبب ترن التجارة 2119/ 11/ 21فى  1168المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191124، وفى تارٌخ    1619رمضان عبد الرحٌم فهمً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 بسبب ترن التجارة 2119/ 11/ 24فى  1173محو المٌد بامر محو رلم 



 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 محو/شطب السجل  تم    21191127، وفى تارٌخ    5271رلم : رمضان فرج رزق جبٌلً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 8

 1175محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191128، وفى تارٌخ    7718مصطفى حماد دمحم دحروج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 لتجارةبسبب ترن ا 2119/ 11/ 28فى  1176محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    8845زغلول دمحم عبد الحمٌد سلٌم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 1177السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   6193بولس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم أدوار بولس أسكاروس  -  1

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191111وفً تارٌخ ،   8661احمد دمحم حسن حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191117وفً تارٌخ ،   4158تعدٌل االسم التجارى الً : عبدالباسط عبدالحكٌم للتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   251110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   4158عبد الباسط عبد الحكٌم للتصدٌر واالستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -عبد الباسط عبد الحكٌم عبد المادر حمد  -  4

 جنٌه   251110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل  21191117تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191117وفً تارٌخ ،   4117سامى دمحم احمد رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   6963ح حسان فتح الباب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم أحمد صال -  6

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصف تم تعدٌل رأس الم  21191114وفً تارٌخ ،   8852جمعه بخٌت عبدهللا حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191114وفً تارٌخ ،   5661دمحم دمحم سلٌمان عبد ربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   7571عزٌز دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمٌل عبد ال -  9

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191117 وفً تارٌخ ،  3261المطان للمنظفات الصناعٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدل االسم التجارى الى : -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   3261دمحمعبد هللا عبد الفتاح المطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   11111110111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله



 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 رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   3612عصام الدٌن فاروق دمحم كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191121وفً تارٌخ ،   7683فرد ،، سبك لٌده برلم طارق سعد عبدالعزٌز السٌد  تاجر  -طارق للمبٌدات واألسمدة  -  13

 جنٌه   251110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   8881زكى جابر زكى على لطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   5111110111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   1537صالح الدٌن دمحم محمود حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   7615،، سبك لٌده برلم  مصطفً محمود أحمد دمحم  تاجر فرد -  16

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   5571مجدٌة سمٌر فهمى حكٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   511110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   8261ماري صموئٌل ٌوسف عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   8916فرد ،، سبك لٌده برلم  منى دمحم ابوالنصر خلٌل داود  تاجر -  19

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   8343شعبان دمحم احمد محمود شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   5752اسماعٌل رٌاض رضا رٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 ان  العنو  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  8831دمحم نور ابو الحسن نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -لرٌة الجزائر بجوار المسجد الكبٌر  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  6193لم    أدوار بولس أسكاروس بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  2

 لسم  -برج الزهراء  -ش علم الدٌن كلٌوباترا  17الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم  21191111وفً تارٌخ  8829الخلٌفة للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -خلٌفة عبدالعزٌز احمد حسٌن  -  3

 -شمة  -منزل خلٌفة  -بحرى الشارع  45ابو صٌر ن  -لعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  8828عصام دمحم جمعه لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 -محل  -مدخل بهٌج بجوار صٌدلٌة د / خالد  -، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  8833اسالم خٌرى دمحم احمد خٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -ش المسم امام صٌدلٌة ٌحٌى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 



 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 ,  21191111وفً تارٌخ  8831عبداللطٌف اشرف عبدالكرٌم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم -لرٌة ابو بكر الصدٌك بجوار الملعب الكورة بالملعب  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  8832اسالم مدحت السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 لسم  -ش الجمهورٌة بجوار معهد دمحم احمد  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191112وفً تارٌخ  8838الصادق للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لسم  -شمة  -الدور االرضى  11مع ش  7تماطع ش العجمى البٌطاش بٌانكى الفردوس  -دخٌلة 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  8837سماح على حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سماح بٌونى سنتر  -  9

 لسم  -شمة  -ارضى  -ش البٌطاش الدخٌلة  111العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العجمى البٌطاش امام 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  8841حى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود فت -  11

 لسم  -شمة  -ارضى  -، الدخٌلة البحرٌة ش الدخٌلة الرئٌسى بجوار شركة المٌاه 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  8835معوض عبداللطٌف عبدالفتاح اسماعٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

اول علوى  -لبلى طرٌك اسكندرٌة مطروح خلف مسجد االٌمان الدخٌلة  18ابو ٌوسف الكٌلو  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 لسم -شمة -

تم تعدٌل  21191112 وفً تارٌخ 8836ابو شبانه لتجارة الورق وتورٌد االدوات المكتبٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -شمة  -ارضى  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش مساكن الحدٌد والصلب بجوار مسجد الجمرن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  8834سمٌر احمد سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -ٌة امام مٌزان بسكول ابو النور بجوار مسجد التوبه طٌبه ا اول المدخل المر -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  8839عبدالمادر جابر فرغلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -شمة  -ارضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح ش الفادى العامرٌة  2105الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  8841 عالء الدٌن نبٌه حسنٌن عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  15

 - c2وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب مول العروبة بارتٌشن 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191113وفً تارٌخ  8154سامً منصور منمرٌوس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 -وصف الـتأشٌر:   ،  برج العرب بهٌج بحري السكة الحدٌد وبحري الشواربً وبجوار مجدي السمكري 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  8154سامً منصور منمرٌوس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 -بحري الشواربً وبجوار مجدي السمكري وصف الـتأشٌر:   ،  برج العرب بهٌج بحري السكة الحدٌد و

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  8154سامً منصور منمرٌوس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً مركز رئٌسً

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  8154سامً منصور منمرٌوس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً مركز رئٌسً

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  5466عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -المجاورة السابعة الحى االول  -سوق االمل  84وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  5466بدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  21

 -المجاورة الرابعة  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  5466عبد الرازق حماد عبد الرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  -سوق األمل المجاورة السابعة الحً السكنً األول  84وصف الـتأشٌر:   ، أفتتاح رئٌسً أخر بالعنوان محل رلم 



 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 الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  8843احمد السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 -جوار المرور ، برج العرب بهٌج ب

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  8844مدحت فاروق دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

  - 7شمة  35عمارة  1141مساكن  -، برج العرب 

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    تم 21191119وفً تارٌخ  8846خالد دمحم احمد عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  -نموذج أ مجمع الصناعات الصغٌرة ش الجوهرة  32، برج العرب المنطمة الصناعٌة الثانٌة عنبر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  8845زغلول دمحم عبد الحمٌد سلٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 -بنجر السكر  -غرب طرٌك الماهرة الصحراوي  55ن  -عزبة سنٌة عشرة  -العرب وصف الـتأشٌر:   ، برج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  8849دمحم عبدالاله عبدالسالم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

  - 215لطعة  2المجاورة  2الحى الثانى محلى  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  8851ابراهٌم عبدالخالك اسماعٌل عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 - 51وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الورش الغربٌة لطعة رلم 

عنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 21191111وفً تارٌخ  8848فاتن مجدى دمحم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم -، مدخل نجع هلٌل بجوار فٌال الحاج محمود خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  8848فاتن مجدى دمحم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 -ر ونشاطه مكتب توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌ -الجٌزة  -، بنى مجدول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  7898عماد فرج رمضان بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 - 69الـتأشٌر:   ، ألغاء الفرع الكائن فً برج العرب سوق الصفا محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111ٌخ وفً تار 8847اعتدال دمحم دمحم مصطفى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم -الـتأشٌر:   ، ش مسجد عبدالرحمن بجوار الدفاع الجوى باخر ش مسجد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  8847اعتدال دمحم دمحم مصطفى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 فٌصل الجٌزة -منعم التعاون من حمد ٌاسٌن ش محسن عبدال 5الـتأشٌر:   ، فٌصل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  8854جان لألجهزة الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم -شارع مسجد الشرلاوي امام مستشفً العامرٌة بجوار منزل النائب رزق ضٌف هللا  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  8852جمعه بخٌت عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

  -الـتأشٌر:   ، برج العرب نجع المطعان بهٌج بعد المزلمان 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191113وفً تارٌخ  7821عٌسى جمال عبد العزٌز عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 - 39,  38,  19,  18ورش  12الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى الى جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة بلون 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  8853رمضان خمٌس فوزى عبدالسالم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 -بهٌج بجوار الوحدة الصحٌة  -ٌر:   ، برج العرب , وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8865عزة محمود دمحم احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -شمة  -اول علوى  -العجمى البٌطاش ش مكه خلف المدرسة  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  8866ان على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شعبان رضا شعب -  39

 لسم  -شمة  -اخر الكوبرى خلف معرض زٌتون للسٌارات  21وصف الـتأشٌر:   ، ن 



 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

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21191114وفً تارٌخ  8859احمد دمحم عبده حسانٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -ش البشوات خلف حضانة البراعم  1905ن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191114وفً تارٌخ  8858حاتم دمحم علٌان لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -شمة  -ارضى  -عزبة التفتٌش ملن رٌاض حرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  8867 فرٌد صبحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  42

 لسم  -مطروح  A، ش خٌر هللا عزبة عالم بحرى من طرٌك 

عنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 21191114وفً تارٌخ  8861صالح دمحم عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -محل  -ارضى  -، ش سعدهللا ابو بكر بجوار فكهانى االمانة العجمى البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8871سمر عمر محمود عمر جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ى الصفوة الهانوفٌل ش الجمعٌة خلف ممه -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8861عبدهللا مصطفى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -شمة  -ارضى  -عزبة السكر خلف بمالة العرجى العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8868تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مورٌس لمعى جرجس ٌوسف ،  -  46

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الصفا خلف بنن مصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8857احمد عبدالمادر دمحم عبده عشره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -شمة  -ارضى  -لبلى خلف لواء االسالم  18ٌوسف الكٌلو  ابو -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  8864محمود دمحم دمحم شادى عبدالحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 لسم  -شمة  -ارضى  -ابو تالت  -بحرى ش الصفا  2205وصف الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8855ان عطاهللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى كذ -  49

 لسم  -ش تمسٌم البردوٌل متفرع من ش الجمهورٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العن 21191114وفً تارٌخ  8862دمحم جالل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ش متفرع من ش دمحم الفردى خلف فٌال الهانم الهانوفٌل  -دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8871مجدى عبدالحلٌم مرسى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -شمة  -اول علوى  -خلف المشتل المدٌم الدخٌلة  بحرى 18الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  8856احمد دمحم مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -محل  -ش مؤسسة الكهرباء الجدٌدة متفرع من ش المسم امام كنزى لالحذٌة  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8863احمد السٌد احمد دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -شمة  -ثالث علوى  -العامرٌة  38شمة  25مساكن مبارن مدخل  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  8869السٌد محمود مهدى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -شمة  -المٌدان خلف المولف اول علوى  21الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  8844مدحت فاروق دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 - 7شمة  3عمارة  1141كن ، تصحٌح العنوان لٌصبح / برج العرب مسا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  8872احمد حسن زكً دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

  - 9لطعة رلم  -المجاورة الثالثة  11الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة سٌتً مول الدور األرضً رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8874ر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً دمحم سالم جمعة ، تاج -  57

 لسم -الـتأشٌر:   ، العامرٌة لرٌة بغداد مرٌوط بجوار منزل دمحم حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  8877عبدالعزٌز سلطان عبدالوهاب دمحم مغنم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 لسم  -محل  -ارضى  -بجوار البنزٌنة  1لرٌة بنجر السكر رلم  -صف الـتأشٌر:   ، عامرٌة و

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  8883حلمى لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -ل مح -ش مدرسة شٌرٌن الخاصة خلف المدرسة  21كٌلو  -، عامرٌة 

 21191116وفً تارٌخ  8873اضافة االسم التجارى / زٌن كار لتجهٌز وصٌانة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

محل  -الماهرة  Aطرٌك  42امام لرٌة المثلث ن  -امام محطة تموٌل موبٌل  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة الجزائر 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  8873بدالرحمن دمحم محى الدٌن الزٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  61

 لسم  -محل  -الماهرة  Aطرٌك  42امام لرٌة المثلث ن  -امام محطة تموٌل موبٌل  -وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة الجزائر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8876،  سبك لٌده برلم     مدحت سمٌر حسانٌن العجوز ، تاجر فرد -  62

 لسم  -شمة  -ارضى  -ش الرٌتش هوم امام محالت العمدة  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8885احمد دمحم عبدالحمٌد المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم  -الدخٌلة البحرٌة ش السد العالى خلف ممهى اطوطه  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8881محب شولى بسطا جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -شمة  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، ش المحطة زاوٌة عبدالمادر خلف عصٌر سعٌد العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8884صالح دمحم دمحم ابو راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -مكتب  -ش الرٌاض خلف مكتبة الشروق  2الـتأشٌر:   ، البطٌاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8886شرٌف فخرى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم  -شمة  -ش البٌطاش فوق كوافٌر عاطف  113العجمى البٌطاش خلف  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  8878اٌمان على عبدالرحمن على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش على بن ابى طالب الدراٌسة العجمى  5 -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8881على لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     زكى جابر زكى -  68

 لسم  -محل  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة زاوٌة عبدالمادر خلف المصرف امام مساكن توشكى مرغم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8875تامر شحات احمد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم -ش المستشارٌن بجوار البنن االهلً مدخل الناصرٌة اول علوي  26الـتأشٌر:   ، العامرٌة  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8645دمحم احمد عبدالمحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 طرٌك اسكندرٌة مطروح 1705/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8882نجاه على عبدالحفٌظ السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم  -شمة  -من ش العمده خلف كافٌترٌا العمده الدور االول  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8879رد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا فخرى خٌر جرجس ، تاجر ف -  72

 لسم  -محل  -ارضى  -اسكندرٌة مطروح بجوار مستشفى الفراعنة خلف صٌدلٌة حماس  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال 21191116وفً تارٌخ  8887منى دمحم دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم  -مطروح  Aابو ٌوسف لبلى ش الرشٌدى من ش  18ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  8888الفاروق للرخام والجرانٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 -منطمة الورش الغربٌة  45الـتأشٌر:   ، برج العرب لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  8889محروص حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمة السٌد  -  75

 لسم  -ش الكٌنج المدٌم بجوار السكة الحدٌد صٌدلٌة د / عمر  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191119وفً تارٌخ  8851رانٌا عاطف محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم - 2لرٌة ابو بكر الصدٌك اول مدخل المرٌة عبدالكوبرى محل رلم  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  663عــالء محمـد شــحـاته عـٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  -سموحة  - 31ماٌو محل رلم  14ر الكائن ش كوبرى الـتأشٌر:   ، تم الغاء المركز الرئٌسى االخ

تم  21191121وفً تارٌخ  8891الشهاوى ماركت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد امٌن دمحم الطاهر امٌن الشهاوى  -  78

 - 4امام لرٌة الحاج مفتاح محل رلم  21بهٌج ش  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8892جمعه امبارن سعد جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 لسم  -شمة  -بجوار اتحاد مالن سوٌلم  -بحرى الطرٌك  38مطروح ن  Aطرٌك  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8263برلم    دمحم حسٌن عبدالمجٌد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  81

 لسم -ارضى  -امام جزارة ابو الحجاج  19ابو ٌوسف الكٌلو  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8263دمحم حسٌن عبدالمجٌد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -ونشاطه تعبئة المواد الغذائٌة وراس ماله خمسون الف جنٌها  -ش الزهور ش عبدالفتاح الصبروتى  1905، ن   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8893دمحم ابراهٌم دمحم عوض لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لسم -ات بجوار االمن المركزى طرٌك البتروكٌماوٌ -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  8896مٌنا موتورز لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 لسم  -محل  -ارضى  -ش المسم خلف مساكن الجمهورٌة عامرٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8897و العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود جاد هللا اب -  84

 لسم  -شمة  -الـتأشٌر:   ، الدخٌلة البحرٌة ش المٌناء خلف الشهر العمارى اول علوى 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191121وفً تارٌخ  8895احمد مشرف دمحم دمحم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -شمة  -اول علوى  -خلف كافٌترٌا االسطورة  18الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف لبلى ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8912احمد مصطفى احمد عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 لسم  -شمة  -اول علوى  -لٌة هانى عزبة رسالن خلف صٌد 33الـتأشٌر:   ، العامرٌة ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8263دمحم حسٌن عبدالمجٌد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

سون الف امام جزارة ابو حجاج ونشاطه بمالة عامة وراس ماله خم 19الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان ابو ٌوسف الكٌلو 

 لسم  -جنٌها الغٌر 

وفً تارٌخ  8913المسٌرى لتجارة الموباٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصطفى دمحم مصطفى السٌد المسٌرى  -  88

 لسم  -محل  -العامرٌة خلف المركز الطبى  33تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة المسٌرى العمارٌة ن  21191121

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8899ابراهٌم دمحم سعد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 لسم  -محل  -ارضى  -ش مدرسة شرٌن خلف مطعم المصرى الهانوفٌل  16ن  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121فً تارٌخ و 8911محمود محمود عشماوى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم  -شمة  -الدراٌسة بحرى العجمى   -الـتأشٌر:   ، ش على ابن ابى طالب البٌطاش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  8911ابانوب صبرى ناشد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم -شمة  -المجزر االلى خلف مخبز ابو نور العامرٌة ارضى  الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191121وفً تارٌخ  8915دروٌش للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -محل  -ارضى  -خلف المستشفى العام بجوار صٌدلٌة د / دعاء  -عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  8914ابراهٌم دمحم عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -شمة  -ارضى  -بحرى ابو تالت اخر ش الصفا العامرٌة  22، عامرٌة الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  8898منصور دمحم فهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم  -شمة  -ارضى  -، الدراٌسة بحرى ش عبدهللا ابو بكر خلف مطعم السعٌد الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  8917عبدهللا علً مرازق علً سلومة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم  -منزل حجاج علً سلومة  3:   ، العامرٌة النهضة لرٌة حارس الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  8919احمد محروس مبرون جفالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

  - 5مول الروضة رلم  -الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  8918رد ،  سبك لٌده برلم    عصام ثابت حمدان حسن ، تاجر ف -  97

 - 16شمة عمارة رلم  -التصادى  1211مساكن ال  4الحى االول المجاورة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191122وفً تارٌخ  8916منى دمحم ابوالنصر خلٌل داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 -محل  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌم ش جمال عبدالناصر بجوار مسجد ضٌوف الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  8915حازم سالم حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  -شمة  -اول علوى  -العجمى البٌطاش  ، ش الرٌاض خلف معهد الجزار وفٌال خشاب

تم تعدٌل العنوان  21191123وفً تارٌخ  8916وصفى لتورٌد وتجارة االخشاب بالعموله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -شمة  -اول علوى  -خلف مستشفى مبره العصافرة بجوار مطعم االخالص العامرٌة  21, وصف الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8918بدٌر السٌد بدٌر عباس جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -ش المستشفى العجمى خلف مخازن الحى الهانوفٌل  8الـتأشٌر:   ، البوابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123فً تارٌخ و 8914تاعب لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -محل  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة خلف لسم شرطة العامرٌة اول عمارة العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8911فٌولٌت فاٌز داود دٌمتري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  - 2.  1الجدٌدة سوق األمل محل رلم الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8371محمود لبارى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 عبدالمادر مدٌنة مبارن محل ارضى  141الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8371تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود لبارى محمود دمحم ، -  115

 من ش الترعة بجوار مشمس عمر رمضان عبدالمادر 13الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى ش 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191123وفً تارٌخ  8371محمود لبارى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8411دمحم عرالى دمحم احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

  - 17محل  -الـتأشٌر:   ، برج العرب المجاورة السابعة سوق االمل 



 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 العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8411،  سبك لٌده برلم     دمحم عرالى دمحم احمد لاسم ، تاجر فرد -  118

  - 74الـتأشٌر:   ، برج العرب سوق االمل المجاورة السابعة الحى السكنى االول محل رلم 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191123وفً تارٌخ  8912هند محمود على حسن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم  -شمة  -ارضى  -الهانوفٌل ش طلعت حرب من ش الهانوفٌل خلف حلوانى الحسٌن  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8913زٌنب عبدالناصر سعد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ندٌنا خلف كافٌترٌا اف 15ن  -الـتأشٌر:   ، الدراٌسة لبلى 

تم  21191123وفً تارٌخ  8411كافٌترٌا ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم عرالى دمحم احمد ابولاسم  -  111

  -سوق االمل  17تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن المجاورة السابعة محل رلم 

تم  21191123وفً تارٌخ  8911الٌوسف للمصاعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم -  112

 -خلف شركة الجزٌرة  -طرٌك اسكندرٌة مطروح امام المدرسة الفندلٌة لبلى  18ن  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 لسم  -شمة  -اول علوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  8917طاهللا بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى فتحى ع -  113

 لسم  -شمة  -ثانى علوى  -الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف بحرى ش الروضة الخضراء بجوار فٌال السحاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124 وفً تارٌخ 8921احمد عبدهللا مبرون سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم -عمارات السعد  2عمارة  29/4أكتوبر شاطًء النخٌل ش  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  8919عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 - 21مة الصناعٌة الرابعة لطعة رلم المنط 34وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  8919عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

ال مطوبس بملن دمحم عبدالعزٌز عمران ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر براس م -ولف لبلى  -وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة الغالٌسة 

 -خمسمائة الف جنٌها 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  3986حسن السٌد حسن فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

   -ش مسجد الغفران أمام مولف الماهرة أعلً كافتٌرٌا الضبع  21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  8921تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فاٌزة صابر سعدهللا على ، -  118

 لسم  -محل  -ارضى  -ش المخازن لرٌة ابو مسعود مرٌوط العامرٌة  - 1 -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

 21191127وفً تارٌخ  8929ال امبٌوه لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -جمعة عوض محمود امبٌوه  -  119

 لسم  -محل  -ارضى  -ابو تالت اخر ش الصفا خلف المطعم السورى  2105ن  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  8931جمال احمد زكى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -شمة  -ش ابو الشوارب خلف لصر الموٌرى  -وفٌل الـتأشٌر:   ، الهان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  8928ابانوب عنتر عبدالمسٌح مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم -شمة  -خلف صٌدلٌة صفاء  -الصحراوى ش الشربٌنى  33الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  8925خالد سالم دمحم باخشوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -شمة  -خلف سوبر ماركت النخٌل امام المدرسة االبتدائٌة  21ن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  8931 ولٌد دمحم احمد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش الفتح طرٌك اسكندرٌة مطروح اعلى صٌدلٌة البٌسى العامرٌة  19الكٌلو  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة 



 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

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191127وفً تارٌخ  8922وسٌم مٌالد شاكر جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم -الـتأشٌر:   ، ش الدٌزرت بكٌنج مرٌوط أمام السكة الحدٌد  من ش دمحم رشٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  8922وسٌم مٌالد شاكر جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

  -فٌصل  -زٌع مالبس جاهزة ومفروشات جملة وتصدٌر بنشاط :  مكتب تو -ش حمد ٌاسٌن  5الـتأشٌر:   ، المركز الرئٌسً 

وفً تارٌخ  8927الولٌد لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ولٌد رجب عبدالعظٌم رمضان  -  126

 لسم  -شمة  -االول علوى  -بجوار مسجد الطلخاوى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العجمى البٌطاش  21191127

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  8923بدٌع على حسن فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم  -ارضى  -خلف مطحن البن  -العجمى الهانوفٌل  -، ش سعدهللا ابو بكر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  8924مصطفى كامل على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم  -ارضى  -بنجر السكر  18لرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  8932دمحم محمود كامل سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ى العوضى البٌطاش من العوضى خلف مستشف -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  8533دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 -الـتأشٌر:   ، أفتتاح رئٌسً أخر بالعنوان ش مصطفً النجار بملن هجرسً شحاته بدوي لغرض تدوٌر مخلفات بالستٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  8933عبدالرحٌم لطفً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -العجمً لبلً ابو ٌوسف امام كازٌون  1805الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191128ٌخ وفً تار 8934حسٌن أمٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -خلف مبرة العصافرة بجوار مسجد الشهٌد خالد ش التموي  21طرٌك اسكندرٌة مطروح ن  -، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  8935جرجس شفٌك عبدالمالن غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

  -بهٌج  -أشٌر:   ، برج العرب اخر ش الشواربى وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8951اٌمن اسحاق حنا نخنوخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -شمة  -ارضى  -زاوٌة عبدالمادر عبدهللا ابو بكر خلف مصنع اللواء  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8955 على دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم -  135

 لسم  -شمة  -خلف ممهى البرنس  -ش الفتح  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191131وفً تارٌخ  8936والء بكر السٌد لطب زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 -السوٌمة المجاورة التاسعة الحً األول  47الـتأشٌر:   ، برج العرب باكٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8937احمد حسن طنطاوى الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم  -الـتأشٌر:   ، لرٌة الجزائر العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  8943 عبدالوهاب هاشم فساد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد دمحم -  138

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ش التامٌن خلف ورشة المٌكانٌكا امام مدرسة البرعم  21ن  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8938ٌده برلم    هٌثم زغلول دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  139

 لسم  -لرٌة خالد بن الولٌد عزبة سنٌة عشره منزل زغلول الشرلاوى العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وان , تم تعدٌل العن 21191131وفً تارٌخ  8942ٌسرى عبدالستار فتحى الخٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، االمام مالن خلف مخبز السلطان الهانوفٌل 



 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 العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8953طارق نبٌل عبدالمعطى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم  -مة ش -اول علوى  -ش دمحم الفردى الهانوفٌل خلف فٌال الهانم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  8954عمرو عبدالحمٌد عبدالجواد الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم  -شمة  -الهانوفٌل  -ش جابر حافظ خلف مسجد الزهراء  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8952سبك لٌده برلم     دمحم عبدالمنعم دمحم السٌد العدوى ، تاجر فرد ،  -  143

 لسم  -شمة  -ثان علوى  -عمرو بن العاص من ش عمر المختار الهانوفٌل  12الـتأشٌر:   ، 

ر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 21191131وفً تارٌخ  8949االمٌن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  -شمة  -اول علوى  -الساحلى خلف محالت ابو دٌب العامرٌة  27ن  -عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8941ٌاسر ناصر خلف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -لكبٌر الـتأشٌر:   ، لرٌة ابو بكر الصدٌك العامرٌة الشارع الرئٌسى بجوار المسجد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  7592عمرو أحمد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

  -منطمة صناعٌة شرق الثانٌة  18بلون  64الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  8951برلم    عزت مصباح عبدالمتجلى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  147

 لسم  -محل  -ارضى  -ش النصر خلف مخبز الروبى من ش ناجى  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8946مٌنا كامل للٌنى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم  -شمة  -ارضى  -الكٌنج مرٌوط ش المنصور خلف حلوانى الكٌنج  -مرٌة الـتأشٌر:   ، عا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  8945بٌتر فاٌز شاكر فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -شمة  -ور االول الد -الهانوفٌل  -الدراٌسة بحرى خلف السنترال ش عبدهللا ابو بكر  -، دخٌلة 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  8948بٌوتى سنتر دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دنٌا دمحم عبده ثابت عبدهللا  -  151

 لسم  -شمة  -االول  -عمارة االحمدى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى  18كٌلو  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  8939اسعد دمحم محمود معالوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -معالوي للرحالت  -  151

 لسم -بجوار ملعب ابو سمبل خلف مسجد المرٌة  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة لرٌة ابو سمبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8941ك لٌده برلم    محمود حسٌن دٌب هاشم ، تاجر فرد ،  سب -  152

 لسم  -الـتأشٌر:   ، لرٌة ابو بكر الصدٌك الشارع الرئٌسى بجوار المسجد الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8944نادر السٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ش ورشة البالط خلف مكتب الدعاٌة واالعالن الهانوفٌل  -:   ، دخٌلة الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8947تامر احمد محمود حسن بالحاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -محل  -زارة العجز الهانوفٌل بجوار ج -مطروح بحرى  Aط  1715ن  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  8959احمد دمحم عبدالعال سلٌمان ابو عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -ارضى  -امام جامع العلى خلف مجمع المدارس  -نجع رسالن  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  8956لروؤف عبدالعزٌز الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على عبدا -  156

 لسم  - 1وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة محمود شلتوت بجوار مخازن الجمعٌة الزراعٌة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  8958ابتسام احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم  -محل  -ارضى  -الزراعى بجوار الهالل والنجمة بعد سلفر بٌتش طرٌك اسكندرٌة مطروح  26كٌلو  -، عامرٌة 



 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

  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  8957احمد على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 لسم  -شمة  -اول علوى  -برج الحدٌدى خلف ممابر الدخٌلة  -ش الطٌار  -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  3112صبحى سامى زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

  - 1محل رلم  1211الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المجاورة الرابعة مساكن الـ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  3112صبحى سامى زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 -بنشاط : مماوالت عامة  -المجاورة التاسعة  -السوق المدٌم  12االسكان الشعبى شمة  16عمارة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  8961سى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شبل فتحى الدمرداش دمحم مو -  161

 لسم  -محل  -البٌطاش  -مسجد الطٌار اسفل العمار بجوار ورشة السمكرة السمالٌهى  27 -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  3112صبحى سامى زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

ونشاطه :  - 1محل رلم  1211الـتأشٌر:   ، أفتتاح محل رئًٌ أخر بالعنوان : برج العرب الجدٌدة المجاورة الرابعة مساكن الـ 

 -مغسلة جٌنز 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191131وفً تارٌخ  8961احمد محمود منصور كرار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم  -شمة  -الثانى علوى  -عمارة االمل  2السمالٌهى  -الـتأشٌر:   ، البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  8962دمحم عبدالجلٌل عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم  -شمة  -امام مستشفى الٌسر عزبة رسالن خلف فٌال الشٌخ عٌسى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  6193أدوار بولس أسكاروس بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت

تم 21191117وفً تارٌخ  4158سم التجارى الً : عبدالباسط عبدالحكٌم للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل اال -  2

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط االستٌراد

 4158برلم    عبد الباسط عبد الحكٌم للتصدٌر واالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -عبد الباسط عبد الحكٌم عبد المادر حمد  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط االستٌراد21191117وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  1912احمد دمحم عبد المغٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خٌص الالزمةأضافة نشاط : نمل مخلفات خطرة سائلة وصلبة بعد استخراج كافة الترا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191114وفً تارٌخ  8852جمعه بخٌت عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 اضافة نشاط مماوالت عامة واستثمار عمارى

لنشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل ا21191114وفً تارٌخ  5661دمحم دمحم سلٌمان عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 حذف نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  8645دمحم احمد عبدالمحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 اضافة نشاط / مشروبات باردة وساخنة



 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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191116تارٌخ وفً  6448ماٌكل فاروق عطا هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اضافة نشاط / تشغٌل وتشكٌل المعادن وترمٌلها ودهانها

وفً تارٌخ  6448هارون للتجارة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدل الً : ماٌكل فاروق عطا هارون  -  9

 ط / تشغٌل وتشكٌل المعادن وترمٌلها ودهانهاتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشا21191116

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  5497سعد خمٌس شحاتة عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدل الً : تشكٌل معادن وصناعة وتعبئة منظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191124وفً تارٌخ  5289سبك لٌده برلم    دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان الخربوطلً ، تاجر فرد ،  -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط / متعهد نمل عمال

وفً  5289دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان الخربوطلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدل الً :  مكتب الخربوطلً للرحالت  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / متعهد نمل عمال21191124تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  5516عمرو جمعة أبو الفتوح علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً : تورٌدات فً مجال التورٌدات معمارٌة ومواد البناء

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  3112صبحى سامى زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ائكالتأشٌر:  حذف نشاط :  خدمات تنسٌك الحد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  3112صبحى سامى زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  حذف نشاط :  خدمات تنسٌك الحدائك

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  8835النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معوض عبداللطٌف عبدالفتاح اسماعٌل  -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  8933عبدالرحٌم لطفً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  8851ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالخالك اسماعٌل عٌس -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  8896مٌنا موتورز لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  8915د ،  سبك لٌده برلم   دروٌش للدواجن ، تاجر فر -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  8883حلمى لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8955لم   صالح دمحم على دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  7

 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 21191111وفً تارٌخ  8831دمحم نور ابو الحسن نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  8949االمٌن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  8856احمد دمحم مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  8911الٌوسف للمصاعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم -  11

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8961شبل فتحى الدمرداش دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8962دمحم عبدالجلٌل عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  8887منى دمحم دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع21191124وفً تارٌخ  8921فاٌزة صابر سعدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  8861عبدهللا مصطفى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

ف التأشٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191114وفً تارٌخ  8858حاتم دمحم علٌان لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191127وفً تارٌخ  8923بدٌع على حسن فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8951عزت مصباح عبدالمتجلى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  8838الصادق للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  8411دمحم عرالى دمحم احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  8848فاتن مجدى دمحم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8914ابراهٌم دمحم عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8886دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف فخرى  -  24

 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 , وصف 21191114وفً تارٌخ  8861صالح دمحم عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  8932، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود كامل سلٌم  -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  8852جمعه بخٌت عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8953سبك لٌده برلم    طارق نبٌل عبدالمعطى احمد ، تاجر فرد ،  -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191123وفً تارٌخ  8915حازم سالم حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  8913 زٌنب عبدالناصر سعد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  8834سمٌر احمد سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116تارٌخ وفً  8878اٌمان على عبدالرحمن على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  8864محمود دمحم دمحم شادى عبدالحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114رٌخ وفً تا 8869السٌد محمود مهدى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم 21191127وفً تارٌخ  8929ال امبٌوه لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -جمعة عوض محمود امبٌوه  -  35

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  8957احمد على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  8958ابتسام احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  8922وسٌم مٌالد شاكر جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8874مصطفً دمحم سالم جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش21191116وفً تارٌخ  8875تامر شحات احمد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  8919احمد محروس مبرون جفالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  8863احمد السٌد احمد دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  8927الولٌد لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ولٌد رجب عبدالعظٌم رمضان  -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191127

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21191119وفً تارٌخ  8851رانٌا عاطف محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191112وفً تارٌخ  8836ابو شبانه لتجارة الورق وتورٌد االدوات المكتبٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191128وفً تارٌخ  8934حسٌن أمٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  8912هند محمود على حسن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  8911محمود محمود عشماوى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  8882نجاه على عبدالحفٌظ السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر: خاص

وصف التأشٌر:  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191131وفً تارٌخ  8945بٌتر فاٌز شاكر فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  8871مجدى عبدالحلٌم مرسى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  8931جمال احمد زكى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8938هٌثم زغلول دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  8847 دمحم مصطفى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اعتدال دمحم -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  8839عبدالمادر جابر فرغلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  8916تجارة االخشاب بالعموله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وصفى لتورٌد و -  56

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  8916منى دمحم ابوالنصر خلٌل داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  8872زكً دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن  -  58

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8879مٌنا فخرى خٌر جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8942، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌسرى عبدالستار فتحى الخٌارى  -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  8911فٌولٌت فاٌز داود دٌمتري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  8919ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عمران ، تاج -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  8917هانى فتحى عطاهللا بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8961ده برلم   احمد محمود منصور كرار ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8876مدحت سمٌر حسانٌن العجوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  8859م   احمد دمحم عبده حسانٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  8867دمحم فرٌد صبحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  8924مصطفى كامل على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8936والء بكر السٌد لطب زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112ٌخ وفً تار 8837سماح على حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سماح بٌونى سنتر  -  71

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  8918بدٌر السٌد بدٌر عباس جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119خ وفً تارٌ 8845زغلول دمحم عبد الحمٌد سلٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  8913المسٌرى لتجارة الموباٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصطفى دمحم مصطفى السٌد المسٌرى  -  73

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8881ده برلم   محب شولى بسطا جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8946مٌنا كامل للٌنى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  8868مورٌس لمعى جرجس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  8833اسالم خٌرى دمحم احمد خٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8951اٌمن اسحاق حنا نخنوخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8911ابانوب صبرى ناشد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8898منصور دمحم فهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  8888الفاروق للرخام والجرانٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  8854جهزة الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جان لأل -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  8862دمحم جالل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  8931، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم احمد عبدالغنى  -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  8866شعبان رضا شعبان على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8892،  سبك لٌده برلم    جمعه امبارن سعد جبرٌل ، تاجر فرد -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8893دمحم ابراهٌم دمحم عوض لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  8917بك لٌده برلم   عبدهللا علً مرازق علً سلومة ، تاجر فرد ،  س -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  8948بٌوتى سنتر دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دنٌا دمحم عبده ثابت عبدهللا  -  89

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8941،  سبك لٌده برلم    ٌاسر ناصر خلف احمد ، تاجر فرد -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8941محمود حسٌن دٌب هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  5466لٌده برلم   عبدالرازق حماد عبدالرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  92

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  8873اضافة االسم التجارى / زٌن كار لتجهٌز وصٌانة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191116

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  8831عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبداللطٌف اشرف عبدالكرٌم  -  94

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  8855سامى كذان عطاهللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  8921تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدهللا مبرون سلٌمان ، -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  8935جرجس شفٌك عبدالمالن غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8959تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبدالعال سلٌمان ابو عوف ،  -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  8873عبدالرحمن دمحم محى الدٌن الزٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8897لعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود جاد هللا ابو ا -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8881زكى جابر زكى على لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8944فرد ،  سبك لٌده برلم   نادر السٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر  -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  8956على عبدالروؤف عبدالعزٌز الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  8841، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عالء الدٌن نبٌه حسنٌن عطاهلل  -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  8871سمر عمر محمود عمر جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  8843ك لٌده برلم   احمد السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سب -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  8918عصام ثابت حمدان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  8263رلم   دمحم حسٌن عبدالمجٌد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  118

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  8829الخلٌفة للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خلٌفة عبدالعزٌز احمد حسٌن  -  119

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191111



 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 21191121وفً تارٌخ  8891الشهاوى ماركت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد امٌن دمحم الطاهر امٌن الشهاوى  -  111

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  8844مدحت فاروق دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  8832اسالم مدحت السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  8914تاعب لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  8154سامً منصور منمرٌوس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  8154سامً منصور منمرٌوس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  8849عبدالاله عبدالسالم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8895احمد مشرف دمحم دمحم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8884دمحم دمحم ابو راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح  -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8954عمرو عبدالحمٌد عبدالجواد الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  8857دالمادر دمحم عبده عشره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عب -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  8928ابانوب عنتر عبدالمسٌح مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  3112ى زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبحى سام -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  8885احمد دمحم عبدالحمٌد المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  8877دالوهاب دمحم مغنم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز سلطان عب -  124

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  8828عصام دمحم جمعه لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  8939د دمحم محمود معالوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسع -معالوي للرحالت  -  126

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8947تامر احمد محمود حسن بالحاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  8865 احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزة محمود دمحم -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  8925خالد سالم دمحم باخشوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  8937اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن طنطاوى الر -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8952دمحم عبدالمنعم دمحم السٌد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  8841، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود فتحى دمحم دمحم  -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  8889فاطمة السٌد محروص حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  8846ك لٌده برلم   خالد دمحم احمد عمرو ، تاجر فرد ،  سب -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  8899ابراهٌم دمحم سعد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  8912ه برلم   احمد مصطفى احمد عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  8853رمضان خمٌس فوزى عبدالسالم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  8943دمحم سعٌد دمحم عبدالوهاب هاشم فساد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191113وفً تارٌخ  8154برلم    سامً منصور منمرٌوس منصور ، تاجر ،  سبك لٌده -  1

 وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 للمماوالت   الى: اضافة السمة التجارٌة / اركى 6193تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح / الفخامة  4699تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  2

 لالنتاج االلبان  

دالباسط الى: تعدٌل االسم التجارى الً : عب 4158تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  3

 عبدالحكٌم للتصدٌر  

الى: أضافة السمة التجارٌة : اسكندرٌة لتجمٌع  4143تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  4

 األسالن المعدنٌة  

ة التجارٌة لتصبح / البخٌت الى: اضافة السم 8852تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  5

 للمماوالت العامة واالستثمار العمارى  

الى: اضافة االسم التجارى / زٌن كار لتجهٌز  8873تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  6

 وصٌانة السٌارات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : المجد  5516الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21191129،  فى تارٌخ :   -  7

 للتورٌدات العامة  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    5447دمحم عبدالجلٌل ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 1167السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

سجل  تم محو/شطب ال   21191123، وفى تارٌخ    694عاٌده شولى على وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 1171تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

اشرف حنفً عبدهللا ابو علً وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها -شركه االشراف لالستٌراد والتصدٌر والتجاره والتوزٌع  -  1

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191111وفً تارٌخ   ، 2298برلم ،

 جنٌه   21111110111،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 1919محمود دمحم عبد هللا الصعٌدي وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   51111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    1919تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / محمود دمحم عبدهللا الصعٌدى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   51111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191123،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 1919صعٌدي وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،محمود دمحم عبد هللا ال -  4

 جنٌه   51111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    1919تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / محمود دمحم عبدهللا الصعٌدى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   51111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191123،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  6431دمحم السعداوي عباس نصر مغٌب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

  -امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  5بلون  7العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان لطعة رلم 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  6431دمحم السعداوي عباس نصر مغٌب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

  -امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  5بلون  7وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان لطعة رلم  العنوان ,



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  664نعمه موسى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 لسم -ه شارع دمحم مسعود وابور المٌا 4الـتأشٌر:   ، تعدل الً : 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  664تعدل الً  : ابراهٌم الجندى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 لسم -شارع دمحم مسعود وابور المٌاه  4وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  664نعمه موسى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  ألغاء نشاط عموم االستٌراد وأستٌراد المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119تارٌخ 

ألغاء نشاط عموم االستٌراد وأستٌراد المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم     تعدل الً  : ابراهٌم الجندى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  664

وفً  664نعمه موسى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  ألغاء نشاط عموم االستٌراد وأستٌراد المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119تارٌخ 

تعدل الً  : ابراهٌم الجندى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  ألغاء نشاط عموم االستٌراد وأستٌراد المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  664

حمود دمحم عبد هللا الصعٌدي وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : غربلة وتجهٌز وتعبئة النباتات الطبٌة والحاصالت م -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  1919الزراعٌة وتماوي البذور الزراعٌة بغرض التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة لٌصبح / محمود دمحم عبدهللا الصعٌدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : غربلة وتجهٌز وتعبئة النباتات تعدٌل اسم ال -  6

تم 21191123وفً تارٌخ  1919الطبٌة والحاصالت الزراعٌة وتماوي البذور الزراعٌة بغرض التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

محمود دمحم عبد هللا الصعٌدي وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : غربلة وتجهٌز وتعبئة النباتات الطبٌة والحاصالت  -  7

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  1919الزراعٌة وتماوي البذور الزراعٌة بغرض التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

لشركة لٌصبح / محمود دمحم عبدهللا الصعٌدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : غربلة وتجهٌز وتعبئة النباتات تعدٌل اسم ا -  8

تم 21191123وفً تارٌخ  1919الطبٌة والحاصالت الزراعٌة وتماوي البذور الزراعٌة بغرض التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191111وفً تارٌخ  6431دمحم السعداوي عباس نصر مغٌب وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن وصف

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

فً تمثٌل الشركة امام  نادر محمود دمحم دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً حك اآلدارة والتولٌع له الحك -  1

الشهر العماري والمرور والجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وبٌع السٌارات وكافة المنموالت وبٌع كافة األصول الثابتة والمنمولة 

حك توكٌل الخاصة بالشركة والتولٌع علً كافة انواع عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العماري وكافة الجهات المختلفة وله 

 3155برلم       21191119الغٌر ، تارٌخ : 

محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً حك األدارة والتولٌع : لهما حك األدارة والتولٌع  -  2

هات والهٌئات واألفراد مجتمعٌن أو منفردٌن أو من ٌنوب عنهما لانونا ولهما حك األلتراض والتولٌع عن الشركة أمام جمٌع الج

والبنون والتعالد باسمها وفً تعٌٌن العاملٌن أو فصلهم وفً تمثٌل الشركة أمام الغٌر داخل ج م ع أو خارجها ولهما حك توكٌل الغٌر 

فً كل أو بعض أختصاصات األدارة ولهما حك تفوٌض الغٌر والحصول علً األلتراض والتسهٌالت البنكٌة دون الرجوع للشركاء 

 1519برلم       21191111موصٌٌن مجتمعٌن أو منفردٌن والحصول علً كفالة الغٌر ، تارٌخ : ال

محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً حك األدارة والتولٌع : لهما حك األدارة والتولٌع  -  3

مجتمعٌن أو منفردٌن أو من ٌنوب عنهما لانونا ولهما حك األلتراض والتولٌع عن الشركة أمام جمٌع الجهات والهٌئات واألفراد 

تعٌٌن العاملٌن أو فصلهم وفً تمثٌل الشركة أمام الغٌر داخل ج م ع أو خارجها ولهما حك توكٌل الغٌر  والبنون والتعالد باسمها وفً

فً كل أو بعض أختصاصات األدارة ولهما حك تفوٌض الغٌر والحصول علً األلتراض والتسهٌالت البنكٌة دون الرجوع للشركاء 

 1519برلم       21191111، تارٌخ :  الموصٌٌن مجتمعٌن أو منفردٌن والحصول علً كفالة الغٌر

محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً حك األدارة والتولٌع : لهما حك األدارة والتولٌع  -  4

األفراد مجتمعٌن أو منفردٌن أو من ٌنوب عنهما لانونا ولهما حك األلتراض والتولٌع عن الشركة أمام جمٌع الجهات والهٌئات و

والبنون والتعالد باسمها وفً تعٌٌن العاملٌن أو فصلهم وفً تمثٌل الشركة أمام الغٌر داخل ج م ع أو خارجها ولهما حك توكٌل الغٌر 

فً كل أو بعض أختصاصات األدارة ولهما حك تفوٌض الغٌر والحصول علً األلتراض والتسهٌالت البنكٌة دون الرجوع للشركاء 

 1519برلم       21191111أو منفردٌن والحصول علً كفالة الغٌر ، تارٌخ :  الموصٌٌن مجتمعٌن

ٌاسر حسن ذكى دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً حك األدارة والتولٌع : لهما حك األدارة والتولٌع  -  5

لشركة أمام جمٌع الجهات والهٌئات واألفراد مجتمعٌن أو منفردٌن أو من ٌنوب عنهما لانونا ولهما حك األلتراض والتولٌع عن ا

والبنون والتعالد باسمها وفً تعٌٌن العاملٌن أو فصلهم وفً تمثٌل الشركة أمام الغٌر داخل ج م ع أو خارجها ولهما حك توكٌل الغٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن الرجوع للشركاء فً كل أو بعض أختصاصات األدارة ولهما حك تفوٌض الغٌر والحصول علً األلتراض والتسهٌالت البنكٌة دو

 1519برلم       21191111الموصٌٌن مجتمعٌن أو منفردٌن والحصول علً كفالة الغٌر ، تارٌخ : 

ٌاسر حسن ذكى دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً حك األدارة والتولٌع : لهما حك األدارة والتولٌع  -  6

ا ولهما حك األلتراض والتولٌع عن الشركة أمام جمٌع الجهات والهٌئات واألفراد مجتمعٌن أو منفردٌن أو من ٌنوب عنهما لانون

والبنون والتعالد باسمها وفً تعٌٌن العاملٌن أو فصلهم وفً تمثٌل الشركة أمام الغٌر داخل ج م ع أو خارجها ولهما حك توكٌل الغٌر 

لً األلتراض والتسهٌالت البنكٌة دون الرجوع للشركاء فً كل أو بعض أختصاصات األدارة ولهما حك تفوٌض الغٌر والحصول ع

 1519برلم       21191111الموصٌٌن مجتمعٌن أو منفردٌن والحصول علً كفالة الغٌر ، تارٌخ : 

ٌاسر حسن ذكى دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً حك األدارة والتولٌع : لهما حك األدارة والتولٌع  -  7

أو منفردٌن أو من ٌنوب عنهما لانونا ولهما حك األلتراض والتولٌع عن الشركة أمام جمٌع الجهات والهٌئات واألفراد مجتمعٌن 

والبنون والتعالد باسمها وفً تعٌٌن العاملٌن أو فصلهم وفً تمثٌل الشركة أمام الغٌر داخل ج م ع أو خارجها ولهما حك توكٌل الغٌر 

رة ولهما حك تفوٌض الغٌر والحصول علً األلتراض والتسهٌالت البنكٌة دون الرجوع للشركاء فً كل أو بعض أختصاصات األدا

 1519برلم       21191111الموصٌٌن مجتمعٌن أو منفردٌن والحصول علً كفالة الغٌر ، تارٌخ : 

حسن دمحم مصطفى عالم  محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له نفس صالحٌات الشرٌن / محمود -  8

 1519برلم       21191111، تارٌخ : 

محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له نفس صالحٌات الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفى عالم  -  9

 1519برلم       21191111، تارٌخ : 

له نفس صالحٌات الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفى محمود حسن دمحم مصطفى عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  11

 1519برلم       21191111عالم ، تارٌخ : 

ٌاسر حسن ذكى دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له نفس صالحٌات الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفى عالم ،  -  11

 1519برلم       21191111تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له نفس صالحٌات الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفى عالم ، ٌاسر حسن ذكى دمحم مسعود   -  12

 1519برلم       21191111تارٌخ : 

ٌاسر حسن ذكى دمحم مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له نفس صالحٌات الشرٌن / محمود حسن دمحم مصطفى عالم ،  -  13

 1519برلم       21191111تارٌخ : 

    21191123محمود دمحم عبد هللا الصعٌدي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  14

 1919برلم   

    21191123محمود دمحم عبد هللا الصعٌدي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  15

 1919برلم   

    21191123 عبد هللا الصعٌدي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : محمود دمحم -  16

 1919برلم   

    21191123محمود دمحم عبد هللا الصعٌدي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  17

 1919برلم   

السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر أجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المهندس / عاصم  -  18

تم تجدٌد تعٌٌن مجلس األدارة كما هو بنفس التشكٌل مع األبماء علً كافة األختصاصات الممنوحة للسٌد  2119/  9/  21المنعمد فً 

دارة والعضو المنتدب والمؤشر بها فً السجل التجاري لمدة ثالث سنوات تنتهً المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس اال

 422برلم       21191131، تارٌخ :  2121/  12/  31فً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر أجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  19

تم تجدٌد تعٌٌن مجلس األدارة كما هو بنفس التشكٌل مع األبماء علً كافة األختصاصات الممنوحة للسٌد  2119/  9/  21المنعمد فً 

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمؤشر بها فً السجل التجاري لمدة ثالث سنوات تنتهً 

 422برلم       21191131، تارٌخ :  2121/  12/  31فً 

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر أجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  21

تم تجدٌد تعٌٌن مجلس األدارة كما هو بنفس التشكٌل مع األبماء علً كافة األختصاصات الممنوحة للسٌد  2119/  9/  21المنعمد فً 

السٌد دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمؤشر بها فً السجل التجاري لمدة ثالث سنوات تنتهً  المهندس / عاصم

 422برلم       21191131، تارٌخ :  2121/  12/  31فً 

مة العادٌة المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر أجتماع الجمعٌة العا -  21

تم تجدٌد تعٌٌن مجلس األدارة كما هو بنفس التشكٌل مع األبماء علً كافة األختصاصات الممنوحة للسٌد  2119/  9/  21المنعمد فً 

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمؤشر بها فً السجل التجاري لمدة ثالث سنوات تنتهً 

 422برلم       21191131، تارٌخ :  2121/  12/  31فً 

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر أجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  22

ات الممنوحة للسٌد تم تجدٌد تعٌٌن مجلس األدارة كما هو بنفس التشكٌل مع األبماء علً كافة األختصاص 2119/  9/  21المنعمد فً 

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمؤشر بها فً السجل التجاري لمدة ثالث سنوات تنتهً 

 422برلم       21191131، تارٌخ :  2121/  12/  31فً 

بموجب محضر أجتماع الجمعٌة العامة العادٌة   المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  23

تم تجدٌد تعٌٌن مجلس األدارة كما هو بنفس التشكٌل مع األبماء علً كافة األختصاصات الممنوحة للسٌد  2119/  9/  21المنعمد فً 

ي لمدة ثالث سنوات تنتهً المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمؤشر بها فً السجل التجار

 422برلم       21191131، تارٌخ :  2121/  12/  31فً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191111دمحم السعداوي عباس نصر مغٌب وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

6431 

برلم       21191111دمحم السعداوي عباس نصر مغٌب وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

6431 

برلم       21191123محمود دمحم عبد هللا الصعٌدي وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

1919 

/ محمود دمحم عبدهللا الصعٌدى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  -  4

 1919برلم       21191123: 

برلم       21191123محمود دمحم عبد هللا الصعٌدي وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

1919 

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / محمود دمحم عبدهللا الصعٌدى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  6

 1919برلم       21191123: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

 3821برلم       21191111، تارٌخ :  1585  2119/ 9/ 28دمحم محب عبد المنعم عنتر دمحم المال  تجدٌد ثانى  -  1

 3636برلم       21191111، تارٌخ :  1582  2119/ 5/ 31دمحم راضى عبدالسالم عدالن  تجدٌد ثانى  -  2

 2171برلم       21191112، تارٌخ :  1596ثانً   حسن مصطفً علً مصطفً  تجدٌد -  3

 3419برلم       21191112، تارٌخ :  1592  2114/ 1/ 28حمدي حامد عبد ربه ابراهٌم  تجدٌد اول  -  4

 3419برلم       21191112، تارٌخ :  1593  2119/ 1/ 27حمدي حامد عبد ربه ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  5

 3668برلم       21191112، تارٌخ :  1594  2114/ 6/ 21راهٌم  تجدٌد اول تركى حجاب عوض اب -  6

 3668برلم       21191112، تارٌخ :  1595  2119/ 6/ 19تركى حجاب عوض ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  7

 4734رلم   ب    21191113، تارٌخ :  1613  2116/ 12/ 14عبد السالم دمحم عبد الخالك عبد الخالك  تجدٌد اول  -  8

 4858برلم       21191113، تارٌخ :  1614منصور فرج مسعود السٌد  تجدٌد أول   -  9

 2311برلم       21191118، تارٌخ :  1614عبده عبده السٌد ابو اللٌل  تجدٌد أول   -  11

 2311برلم       21191118، تارٌخ :  1615عبده عبده السٌد ابو اللٌل  تجدٌد ثانً   -  11

 4611برلم       21191118، تارٌخ :  1617اشرف مبرون لندٌل عبد هللا  تجدٌد أول   -  12

 5184برلم       21191113، تارٌخ :  1637  2118/ 3/ 21فرجانى دمحم عبد الكرٌم لاسم  تجدٌد اول  -  13

 3418برلم       21191113، تارٌخ :  1632  2114/ 2/ 4دمحم علً دمحم عبد الحمٌد  تجدٌد اول  -  14

 3418برلم       21191113، تارٌخ :  1633  2119/ 2/ 3دمحم علً دمحم عبد الحمٌد  تجدٌد ثانى  -  15

 2147برلم       21191114، تارٌخ :  1645  2111/ 4/ 29زٌنب علً سعد المماح  تجدٌد اول  -  16

 2147برلم       21191114، تارٌخ :  1646  2115/ 4/ 28زٌنب علً سعد المماح  تجدٌد ثانى  -  17

، تارٌخ  1641  2118/ 6/ 12مصطفى حسن محمود على  تجدٌد اول  -مؤسسة حسن محمود  -تعدٌل االسم التجارى الى : -  18

 5134برلم       21191114: 

 5134برلم       21191114، تارٌخ :  1641  2118/ 6/ 12مصطفى حسن محمود على  تجدٌد اول  -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5417برلم       21191114، تارٌخ :  1648  2119/ 11/ 29احمد محمود حسٌن دمحم  تجدٌد اول  -  21

 5411برلم       21191114، تارٌخ :  1643  2119/ 11/ 14دمحم مصطفى رشاد الزمٌتى  تجدٌد اول  -  21

 593برلم       21191114، تارٌخ :  1644  2119/ 3/ 21دمحم امٌن  امٌن على  تجدٌد رابع  -  22

 1945برلم       21191116، تارٌخ :  1675خالد جابر ٌوسف علً  تجدٌد ثالث   -  23

 5369برلم       21191116، تارٌخ :  1671دمحم حسن دمحم محمود للرحالت  تجدٌد أول   -  24

 1481برلم       21191116، تارٌخ :  1666  2112/ 12/ 26سٌد رواع فهمً ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  25

 1481برلم       21191116، تارٌخ :  1667  2117/ 12/ 25سٌد رواع فهمً ابراهٌم  تجدٌد ثالث  -  26

 319برلم       21191117، تارٌخ :  1693  2117 11/ 15حسام كمال عبد هللا حماد  تجدٌد رابع  -  27

 3612برلم       21191117، تارٌخ :  1691عصام الدٌن فاروق دمحم كامل  تجدٌد ثانً   -  28

 3383برلم       21191121، تارٌخ :  1696خالد عبدة دمحم ابراهٌم  تجدٌد أول   -  29

 3383   برلم    21191121، تارٌخ :  1697خالد عبدة دمحم ابراهٌم  تجدٌد ثانً   -  31

 5248برلم       21191122، تارٌخ :  1724صبري عبد العال محمود شحاتة  تجدٌد أول   -  31

 1619برلم       21191124، تارٌخ :  1752  2118/ 6/ 12رمضان عبد الرحٌم فهمً  تجدٌد ثالث  -  32

 5271برلم       21191127، تارٌخ :  1759رمضان فرج رزق جبٌلً  تجدٌد أول   -  33

 3125برلم       21191129، تارٌخ :  1776  2113/ 6/ 22رزق للجزارة الحدٌثة  تجدٌد اول  -رزق فرج مشرى خلٌل  -  34

برلم       21191129، تارٌخ :  1777  2118/ 6/ 21رزق للجزارة الحدٌثة  تجدٌد ثانى  -رزق فرج مشرى خلٌل  -  35

3125 

 5173برلم       21191131، تارٌخ :  1781  2118/ 9/ 17د اول احمد حامد شعبان شلبً  تجدٌ -  36

 3884برلم       21191131، تارٌخ :  1815  2119/ 11/ 13صبرى دمحم أحمد الحلفاوى  تجدٌد ثانى  -  37

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 694برلم       21191123، تارٌخ :  1729تجدٌد ثانً  عاٌده شولى على وشركاها   -  1

 694برلم       21191123، تارٌخ :  1731عاٌده شولى على وشركاها  تجدٌد ثالث   -  2

 694برلم       21191123، تارٌخ :  1731عاٌده شولى على وشركاها  تجدٌد رابع   -  3

 2376برلم       21191128، تارٌخ :  1772  خالد عمر عامر عبد العاطً وشركاه  تجدٌد ثانً -  4

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


