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 لٌود أفراد    

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

عن لطع  13416برلم  21111121، لٌد فى  11111.111شادى عبدالحلٌم لطب دمحم ابوالممح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر 213غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن تجاره  13359برلم  21111111، لٌد فى  5111.111احمد بدوى بدوى دروٌش كونه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 االسمان الطازجه بالتجزئه ، بجهة : باكوس خلف محطه لطار باكوس الرمل

عن ورشه  13339برلم  21111115، لٌد فى  11111.111فٌكتور فكرى زكرى اسرائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -ن ش البحرٌة الراس السوداء تشغٌل منسوجات نسٌجٌة ، بجهة : ش امام مسجد الرضا م

عن  13353برلم  21111112، لٌد فى  51111.111عادل عوض هللا دمحم ابراهٌم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ش بور  132مطعم وبالى استٌشن وتمدٌم المشروبات فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 د االبراهٌمٌه شرلىسعٌ

عن  13391برلم  21111112، لٌد فى  151111.111عبد الرحمن دمحم احمد ابراهٌم خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 الرمل 4ش ابن سنان فلمنج محل  2مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تنمٌه مهارات  13343برلم  21111115، لٌد فى  51111.111،  نجالء فتحى المتولى عمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  6

ش امٌن خٌرت الغندور مع زٌد بن  31تنظٌم  12بشرٌة ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -مٌامى  -حارث 

عن بٌع  13354برلم  21111112لٌد فى  ، 11111.111احمد هاشم راغب عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش مسجد المبانى فلمنج 1الومٌتال ، بجهة : الرمل 

عن عموم  13395برلم  21111114، لٌد فى  511111.111بشٌر سعد هللا مسعد جرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 -جلٌم  -ش طوسون  19التاسعه عشر ، بجهة : من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة 

 لسم

برلم  21111115، لٌد فى  11111.111وائل عبدهللا حسن عبدهللا الزلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -جزارة الزلم  -  1

 لسم -المندرة لبلى  -ش النبوى المهندس  64عن جزارة بلدى ، بجهة : عمار  13332

عن ادوات  13365برلم  21111112، لٌد فى  11111.111لف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم جابر احمد خ -  11

 ش جمٌله بوحرٌد الساعه عماره برٌد السٌوف 31كهربائٌه ونجف واثاث وادوات منزلٌه وتحف ، بجهة : 

عن تنمٌة  13394برلم  21111114، لٌد فى  51111.111سعد عبدالغفار سعد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

مهارات بشرٌة واستشارات ادارٌة فوق سن الرابعه ودون االعالات البدنٌة و الذهنٌة وبشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمة لذلن 

 ش مدحت سٌف الٌزل كلٌوباترا 1وفٌماعدا االنترنت ، بجهة : خلف 

عن مكتب  13316برلم  21111119، لٌد فى  12111.111مارٌان عادل مسعد كٌرلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش ابو بكر الصدٌك سٌدى بشر لبلى المنتزه 9رحالت ، بجهة : 

عن خدمات نمل  13336برلم  21111115، لٌد فى  11111.111دمحم عادل محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -شمه  -سوداء الراس ال -عزبه الفلكى  14من ش رلم  4مبرد ، بجهة : ش رلم 

عن بالى استٌشن  13366برلم  21111112، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم احمد شحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 الجدٌد ارض سكر العمراوى الكبٌره المالحه 31فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش 
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عن بٌع  13312برلم  21111119، لٌد فى  21111.111واد عبدالجواد خٌر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالج -  15

 لسم -عمارة فٌروزه سموحه  2عمارة رلم  2مخبوزات اٌطالٌه ، بجهة : محل رلم 

، لٌد فى  51111.111مؤسسه موسبورت لتورٌد االدوات الرٌاضٌه دمحم عاطف ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ش بن عمٌل من ش الجالء  21عن تورٌد وتجاره ادوات رٌاضٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة :  13331برلم  21111114

 فٌكتورٌا

عن بماله ، بجهة :  13333برلم  21111114، لٌد فى  12111.111امانى شحاته احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -انٌة خلف مسجد خالد بن الولٌد ابٌس الث

، لٌد فى  511111.111الكالف للخدمات البحرٌة / شحاته ابراهٌم ٌوسف الكالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

عن خدمات بحرٌة وامتالن وتأجٌر السفن والتشغٌل للنفس والغٌر بشرط استصدار التراخٌص الالزمه  13363برلم  21111111

 لسم - 5عمارة رلم  -لزمه لذلن ، بجهة : ابراج التوب هاوس وفما للموانٌن والمرارات واللوائح المنظمه والم

عن مماوالت  13364برلم  21111112، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد دمحم بهلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش الكرنن من احمد ابو سلٌمان الرمل 5وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن تورٌدات  13313برلم  21111119، لٌد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اٌهاب كمال حسٌن بخٌت -  21

 لسم - 4غرفه من شمه رلم  -السٌوف شماعه  -ش ٌالوت الحموى  59مواد غذائٌة عسل ، بجهة : 

عموم عن  13429برلم  21111125، لٌد فى  511111.111صالح دمحم ٌوسف عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش عمر لطفى االبراهٌمٌه لسم شرلى 19، بجهة :  11والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره 

عن  13325برلم  21111113، لٌد فى  111111.111مروان صالح عبدالفتاح عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -بولكلى  - ش الكسائى 26مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن بٌع  13411برلم  21111121، لٌد فى  11111.111عبدالحمٌد عبدالحمٌد احمد تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

ابراج الفرلان ش  3الدور االرضى عماره رلم  D13هداٌا وادوات تجمٌل واكسسوارات حرٌمً وعطور ، بجهة : محل رلم

 سلٌمان الرملمصطفى شعبان تماطع ش احمد ابو 

عن تجمٌع  13411برلم  21111121، لٌد فى  12111.111حسن اسماعٌل دمحم دمحم ابوراس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -خلف المطافى  -لمامه ، بجهة : ابٌس الثانٌه  

عن  13351برلم  21111111، لٌد فى  11111.111سحر حمدى عبد الغنى عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 خٌاطه مالبس ، بجهة : ش الرحمه خورشٌد ارض دوٌدار المنتزه

عن محمصه  13355برلم  21111111، لٌد فى  11111.111دمحم صبحى على السٌد سعٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مع احمد عبد الوهاب الراس السوداء المنتزه 3، بجهة : ناصٌه ش

عن تنمٌه  13419برلم  21111124، لٌد فى  51111.111الفتاح السٌد عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء عبد  -  22

ارض الفضالى سٌدى بشر  299مهارات اطفال ماعدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : لطعه 

 1لبلى برج المصرى االول علوى شمه 

عن بٌع ادوات صٌد  13349برلم  21111116، لٌد فى  51111.111مد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد جابر اح -  29

 لسم -الدور االرضى  -ش مسجد سٌدى بشر  32برى وبحرى فمط ، بجهة : 

دعاٌه  عن 13419برلم  21111121، لٌد فى  11111.111مٌالد لمعى عبد الشهٌد غبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

واعالن فٌما عدا خدمات االنتر نت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، 

 بجهة : برج نور االٌمان ش المالزم بسٌونى العصافره بحرى المنتزه

عن  13414برلم  21111121، لٌد فى  111111.111اسماء عبد العظٌم محمود دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش امتداد وابور الفولى امام مجمع المدارس الظاهرٌه 21مماوالت عمومٌه ، بجهة : 
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عن تسوٌك  13362برلم  21111111، لٌد فى  111111.111احمد ٌسرى فرج علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

ش  15دا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمارى ومماوالت وتنمٌه واداره المشروعات فٌما ع

 15مكرر  مع خالد بن الولٌد مع دمحم نجٌب سٌدى بشر وحده  11تماطع 

عن بماله والبان  13326برلم  21111113، لٌد فى  12111.111فوزٌة السٌد دمحم وهٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش مسجد الهداٌا بولكى 34وم مجمدة ، بجهة : وخضروات ودواجن ولح

عن  13422برلم  21111125، لٌد فى  11111.111ابراهٌم نصر غانم رمضان حرموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -توفٌمى   12بٌع اجهزة كهربائٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : حوض 

عن بٌع  13341برلم  21111116، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود نبٌل سلٌمان على حنطور   -  34

 لسم -سموحه  -ش االدٌب زٌتون  6مستلزمات كمبٌوتر ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن  13345برلم  21111115، لٌد فى  11111.111احمد طه ابراهٌم ابراهٌم الطنوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -محل  -مٌامى انتراكو  -ش خالد بن الولٌد ابراج امون  624تجارة مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن طباعه فلٌكس  13321برلم  21111113، لٌد فى  51111.111احمد محسن احمد حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص وبنر فٌما عدا خدمات االنتر نت و

 من ش حسن رفعت سٌدى بشر لبلى لسم المنتزه 613الالزمه ، بجهة : ش 

عن  13423برلم  21111125، لٌد فى  11111.111حسام عٌد جوده عبدالمجٌد الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -جانوتى  -من ش المادسٌة   -ة ، بجهة : ش النور الدمحمى بماله جاف

عن مكتب  13416برلم  21111111، لٌد فى  11111.111هانى فتحى دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم -شمه   -ارضى  -تانى المنتزة  11عمارة  -مدٌنه الزهور  -رحالت ، بجهة : عمارة الزهور 

عن ادارة  13424برلم  21111125، لٌد فى  51111.111السٌد اسحاق السٌد مكى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -تنظٌم ش مرتضى باشا  21وتشغٌل مطاعم ، بجهة : 

عن  13322برلم  21111113، لٌد فى  12111.111انور صبحى انور عبدالنبً شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

تب اعمال مساحٌة فٌماعدا الكمبٌوتر واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عزبة عبدالمنعم رٌاض اخر ش مك

 مطار النزهه 4خلف ش  3

عن بٌع  13369برلم  21111112، لٌد فى  11111.111احمد دمحم شكرى عبد الفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش عثمان حلمى متفرع من ش العٌسوى سٌدى بشر لسم المنتزه 4ات ، بجهة : لطع غٌار سٌار

عن  13323برلم  21111113، لٌد فى  12111.111اسالم جمعه محمود رفاعى الكومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مصنع حالوة طحٌنٌه ، بجهة : ش البترول خورشٌد عزبة االولاف بجوار معهد دمحم رجب

 13413برلم  21111111، لٌد فى  111111.111 سعد نصر الدٌن مسعود عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  43

 ش بور سعٌد سبورتنج شمه الدور االول 226عن مماوالت تشطٌبات دٌكور ، بجهة : سٌدى جابر 

عن ثالجة  13413برلم  21111121 ، لٌد فى 11111.111السٌد عوض رجب دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 تبرٌد وتخزٌن الخضار والفاكهه ، بجهة : ش عزبة الشٌن ارض السعدي بحٌري خورشٌد

عن عموم  13431برلم  21111126، لٌد فى  511111.111خالد دمحم متولى دمحم ابو فول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش اسماعٌل سرى سموحه  الرمل 4، بجهة :  11والمجموعه  36مجموعه من ال 6االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره 

عن مكتب توزٌع  13441برلم  21111122، لٌد فى  21111.111السٌد حنفى السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ش عزبه السٌوف 43بالعمار رلم  2و1مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الشمه 

، لٌد فى  111111.111الجندى للمماوالت العمومٌة / دمحم ابراهٌم عبداللطٌف على الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -شمه  -اول علوى  -السٌوف شماعه  -عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : ش عزٌز انطوان  13342برلم  21111116
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عن  13329برلم  21111113، لٌد فى  111111.111، رأس ماله ،   ماٌكل عادل لوٌز بولس صلٌب  ، تاجر فرد -  49

 ش عبد الستار منصور  لوران الرمل 3استثمار عمارى وتجاره سٌارات ، بجهة : الرمل 

عن بماله جافه  13325برلم  21111113، لٌد فى  12111.111لبنى عبدالعزٌز رجب ابوخد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مطار النزهه 4خلف ش  3بة عبدالمنعم رٌاض اخر ش ، بجهة : عز

عن تجاره  13361برلم  21111112، لٌد فى  11111.111والء محمود السٌد الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش السوق باكوس 129مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : رمل 

عن  13412برلم  21111124، لٌد فى  12111.111جر فرد ، رأس ماله ،  صبحى مصطفى تامر بكر مصطفى  ، تا -  51

 لسم المنتزه 9ش  6مكتب رحالت ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  13431برلم  21111126، لٌد فى  11111.111مروان احمد لاسم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ٌم مٌامًش الٌاسمٌن ش حسن زغمور من اسكندر ابراه 5بجهة : 

عن دار  13441برلم  21111122، لٌد فى  21111.111ولٌد سامح عبدالحمٌد امٌن لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

نشر وتصوٌر مستندات ماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على 

 لسم -االزارٌطه  -نولراط ش دٌ 2التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

، لٌد فى  11111.111زلط للمفروشات / عبدالحمٌد مجدى عبدالحمٌد عواض زلط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -لوران  -ش محمود صدلى  11عن تجارة مفروشات ، بجهة : محل رلم  13334برلم  21111114

عن بٌع الو  13356برلم  21111111، لٌد فى  12111.111رد ، رأس ماله ،  عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح عٌد  ، تاجر ف -  55

 مٌتال ، بجهة : ابٌس الصرف الصحى مشروع ناصر الطرٌك الدائرى

عن  13321برلم  21111113، لٌد فى  11111.111احمد اسماعٌل عبدالرحمن عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش المدٌنة المنورة الراس السوداء 11، بجهة :  تورٌدات فى مجال لوازم المصانع

عن تنمٌه  13435برلم  21111126، لٌد فى  51111.111سلمى عاطف عبدالسالم دمحم فتٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

العصافرة  ش ملن حفنى 396سنوات فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة :  4مهارات الطفل فوق سن 

 -شمه  -بحرى االول علوى 

عن بٌع  13346برلم  21111116، لٌد فى  11111.111حاتم عوض فراج  عبد الوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 واصالح   االطارات  وبٌع بطارٌات سٌارات ، بجهة : ش لنال المحمودٌه البر المبلى مدٌنه شباب الرمل

برلم  21111115، لٌد فى  111111.111د شعبان عبد الرحمن شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرف للمماوالت/ عما -  51

 عن مماوالت وتورٌدات فى مجال مواد البناء ، بجهة : ش عزبه الخطاب من نزله الطاٌع كوبرى الناموس الرمل 13331

عن مماوالت  13352برلم  21111111فى  ، لٌد 111111.111السٌد دمحم رضوان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش الفتح من ش نزله الحاج سالمه امام مسجد الصحابه من ش عشرٌن 3وبٌع منظفات وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : الرمل 

عن  13361برلم  21111111، لٌد فى  111111.111اسامه احمد عبدالغفار دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -شمه  -الدور االول  -والت هندسٌة ومٌكانٌكٌة واعمال التشطٌبات ، بجهة : ش دمحم نجٌب سٌدى بشر بحرى مما

عن ادوات  13393برلم  21111114، لٌد فى  11111.111مصطفى مجدى رمضان خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 - 261بجوار عمار  -ل عمار شما -منزلٌه ، بجهة : ش خلٌل حماده من ش ملن حفنى 

عن سٌبر بعد  13391برلم  21111114، لٌد فى  51111.111اسامه فرٌز عطا هللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 امتداد ش صدٌمات الكتاب برج عباد الرحمن العصافرة بحرى 532الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش 

عن صالون  13411برلم  21111124، لٌد فى  11111.111اوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رجب دمحم دمحم سلٌمان النفر -  64

 ش احمد العبانى من شارع صدٌمات الكتاب الممدس عصافره بحرى 14حالله ، بجهة : المنتزه 



 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

له جافة ، عن بما 13425برلم  21111125، لٌد فى  11111.111زكى كمال احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -بجوار مسجد الرحمن  -بجهة : المنشٌة البحرٌة  

عن بوٌات   13443برلم  21111129، لٌد فى  14111.111رنده ابراهٌم على دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش مٌدان مكه المكرمه نهاٌة ش المعهد الدٌنً عصافرة لبلً 31وحداٌد ولوازم دٌكور ، بجهة : 

عن بوٌات   13443برلم  21111129، لٌد فى  14111.111رنده ابراهٌم على دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش مٌدان مكه المكرمه نهاٌة ش المعهد الدٌنً عصافرة لبلً 31وحداٌد ولوازم دٌكور ، بجهة : 

عن تورٌد  13341برلم  21111115، لٌد فى  111111.111احمد صابر السٌد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 12الدور  125تنظٌم رلم  1192وتركٌب وصٌانه المهمات الكهربائٌه ماعدا ماٌتعلك بالكمبٌوتر ، بجهة : امتداد العٌسوى رلم 

 المنتزه

عن  13331برلم  21111114، لٌد فى  11111.111نفٌٌن عبد الخالك جابر عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بماله جافه ، بجهة : ش عزبه مرزه الرئٌسى امتداد احمد عبد الوهاب خورشٌد لسم المنتزه

عن تورٌد  13392برلم  21111112، لٌد فى  11111.111هٌثم ابراهٌم على خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -شمه بالدور االول علوى  -هٌمٌه االبرا -طرٌك الحرٌة  193وتوزٌع دهانات ، بجهة : 

عن حظٌرة  13426برلم  21111125، لٌد فى  11111.111دمحم شمس الدٌن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -كرمله  -ش الكردى  5مواشى / تربٌه وتسمٌن المواشى ، بجهة : 

عن تنمٌه  13431برلم  21111122، لٌد فى  51111.111اله ،  روان ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس م -  22

 مهارات فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : المنتزه ابن سالم متفرع من ش االرمن مٌامى

عن االستٌراد  13434برلم  21111126، لٌد فى  511111.111دمحم تٌسٌر دمحم عبدهللا طرٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 -سٌدى بشر لبلى  -مدٌنه فٌصل  59من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر ، بجهة :  36والتصدٌر ماعدا الفمرة 

 لسم

ن ع 13341برلم  21111115، لٌد فى  51111.111محمود دمحم دمحم عبد اللطٌف عبد النعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

دعاٌه متكامله وخدمات تسوٌمٌه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد 

 ش سٌدى جابر سبورتنج  االرضى شمه 35الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : سٌدى جابر 

عن تجاره  13352برلم  21111112، لٌد فى  11111.111دمحم ٌحى حسٌن السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش مصطفى كامل غبلاير الرمل 213اخشاب ، بجهة : 

عن  13362برلم  21111112، لٌد فى  12111.111اٌمن محى الدٌن دمحم محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 السٌوف ترام 324معرض موبلٌات استعمال ، بجهة : ش عبد السالم عارف

عن  13361برلم  21111111، لٌد فى  11111.111صبرى رشدى ابو شامه عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 تماطع ش وهران مع ش ملن حفنى العصافره 39تحضٌر وبٌع مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : المنتزه 

عن مكتبه فٌما  13321برلم  21111114، لٌد فى  11111.111عبٌر دمحم اسماعٌل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 بو لٌر لسم المنتزهش النهضه ا 4عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : 

عن  13412برلم  21111111، لٌد فى  111111.111حسن صالح حسن عبدالظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -شمه  -اول المنتزة  -العصافرة لبلى  -طرٌك الجٌش  -ش االلٌزٌه  231مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن  13411برلم  21111111، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،  هبه هللا دمحم مصطفى عبد المطلب  ، تاجر  -  91

دعاٌه واعالن فٌما عدا االنتر نت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص 

 ش عباد الرحمن حى المهندسٌن الحضره الجدٌده 2الالزمه ، بجهة : شرق غرفه بالدور االول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع مالبس  21199برلم  21111112، لٌد فى  25111.111احمد ابراهٌم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 -شمه  -الدور االرضى  -كلٌوباترا   -ش رشدى متفرع من ش الدٌر  4اطفال ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  21199برلم  21111112، لٌد فى  25111.111احمد ابراهٌم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 -ونشاطه / صٌانه اجهزة الٌكترونٌة  -باب شرق  -االبراهٌمٌه  -ش ممفٌس  116اطفال ، بجهة : 

عن متعهد فنا نٌن  13421برلم  21111124، لٌد فى  11111.111سعٌد دمحم دمحم دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

اصه بالفنادق والامه مسرح منوعات واالتجار فى االدوات واالالت الموسٌمٌه فٌما عدا خدمات االنتر نت والامه حفالت عامه وخ

 ش الطٌار احمد مسعود بولكلى الرمل 46وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 13442برلم  21111129ٌد فى ، ل 51111.111عائشه دمحم حسٌن على السٌد /مركز عائشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 14ش  1سنوات فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة :  4عن تنمٌه مهارات بشرٌه لالطفال فوق سن 

 الفلكى الراس السوداء الدور االول بعد المٌزان لسم المنتزه

عن بٌع  13433برلم  21111126، لٌد فى  11111.111  حماده عبدالتواب على عبدالناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  95

 ش عبدالجلٌل سعد لوران 15ادوات تجمٌل ، بجهة : 

عن مكوجً ،  13432برلم  21111126، لٌد فى  11111.111هشام عبدالحمٌد عٌد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 ش سرهنن لوران 21بجهة : 

عن العاب فٌدٌو جٌم  13351برلم  21111116، لٌد فى  51111.111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صالح فهٌم باشا  ، تا -  92

وعرض مصنفات سمعٌه وسمعٌه بصرٌه عن طرٌك اجهزه البالستٌشن فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الفحصول على التراخٌص 

 ش الشهٌد زكرٌا اسماعٌل ابو سلٌمان الرمل 1الالزمه ، بجهة : امام 

عن تصدٌر ، بجهة :  13322برلم  21111113، لٌد فى  25111.111دمحم على على خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش بالل بن رباح العصافره لبلى لسم المنتزه 39عمار رلم  39

لٌد فى ،  11111.111ماجده لالدوات الكهربائٌه / ماجده عطٌه سعد    ابو شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش المٌثاق االلبال سابما سٌدى بشر لبلى لسم المنتزه 16عن بٌع ادوات كهربائٌه ، بجهة :  13321برلم  21111112

عن تورٌد  13311برلم  21111119، لٌد فى  51111.111مراد مجدى دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -االزارٌطه  -انى ش على الخشخ 6مستلزمات طب اسنان ، بجهة : 

عن  13392برلم  21111114، لٌد فى  11111.111رضا عبدالممصود عبدالرؤف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -جانوتى  -جزارة بلدى ، بجهة : ش عمر بن الخطاب من ش المواسٌر 

برلم  21111114، لٌد فى  111111.111 فادى رمزى شولً ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -رمزي استٌنو  -  12

,  16ش بٌن شارعً  611عن بٌع ادوات كهربائٌة فٌماعدا الكمبٌوتر وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة :  13391

 العصافرة لبلً 45شمال من ش  12

عن ورشه احذٌة ،  13432لم بر 21111122، لٌد فى  21111.111احمد دمحم حافظ خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -السٌوف  -ادٌب معمد  -بجهة : عمارة النمل والهندسة ش محسن عارف 

عن سوبر  13415برلم  21111111، لٌد فى  111111.111احمد حسنى نصر ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 زهش عبد السالم عارف فٌكتورٌا المنت 356ماركت جمله ، بجهة : خلف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

احمد جاوٌش وشركاه   شركة  ،  التسوٌك العمارى فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول  على التراخٌص  الالزمه   -  1

فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد  ، عن التسوٌك العمارى 13345برلم  21111116،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها   

 ش عباس االعصر سراٌه فٌنسٌا المنتزه 6الحصول  على التراخٌص  الالزمه ، بجهة : الشمه الكائنه رلم 

خلفاء محمود عبدالغنى شمس عنهم / فاطمه دمحم عرفات حسن دمحم وسعد عبدالغنى سعد شمس   شركة  ،  مكتب رحالت  -  2

 ش طارق 3، عن مكتب رحالت داخلٌة ، بجهة :  13342برلم  21111115،لٌدت فى  51111.111داخلٌة   ،رأس مالها   

دمحم احمد احمد احمد شعالن وشركاه   شركة  ،   االعمال المتعلمة والمرتبطة باالستثمار والتطوٌر العمارى مثل مشروعات  -  3

والمٌام بشراء االراضً وتمسٌمها والامة المنشات علٌها على  -البناء واالسكان الفاخر والمتوسط وااللتصادى والمري السٌاحٌة 

اختالف انواعها وذلن بغرض البناء والبٌع والتاجٌر والتسوٌك او التسوٌك للغٌر والامه وتنظٌم المعارض العمارٌة لنفس الغرض 

،لٌدت فى  511111.111  فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها 

، عن االعمال المتعلمة والمرتبطة باالستثمار والتطوٌر العمارى مثل مشروعات البناء واالسكان الفاخر  13324برلم  21111113

والمٌام بشراء االراضً وتمسٌمها والامة المنشات علٌها على اختالف انواعها وذلن  -والمتوسط وااللتصادى والمري السٌاحٌة 

البناء والبٌع والتاجٌر والتسوٌك او التسوٌك للغٌر والامه وتنظٌم المعارض العمارٌة لنفس الغرض فٌماعدا اصدار الصحف بغرض 

بالدور الخامس علوى الكائنه  2نموذج  512والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الشمة رلم 

 لورانشارع عبدالستار منصور  3بالعمار رلم 

،لٌدت فى  2111.111دمحم احمد دمحم عوض وشرٌكه لتجاره الفاكهه   شركة  ،  االتجار فى الخضر والفاكهه  ،رأس مالها    -  4

جمالون بسوق الجمله للخضر  19، عن االتجار فى الخضر والفاكهه ، بجهة : نصف المحل رلم  13315برلم  21111111

 والفاكهه بالنزهه لسم باب شرق

شركه على محمود حسٌن على وشركاه   شركة  ،  مماوالت عمومٌة وتورٌد االلواح الجبسٌة ومستلزمات االسمف المعلمة    -  5

، عن مماوالت عمومٌة وتورٌد االلواح الجبسٌة ومستلزمات  13411برلم  21111121،لٌدت فى  151111.111،رأس مالها   

 بجوار مخازن فتح هللا 2دخل االسمف المعلمة ، بجهة : الرابعه الناصرٌة م

وائل ابوالعنٌن وشرٌكه   شركة  ،  تجهٌز وتورٌد الخضراوات والفاكهه واالسمان واللحوم والدواجن المبرده والمجمده  -  6

، عن تجهٌز وتورٌد  13414برلم  21111111،لٌدت فى  11111.111وتجارة المواد الغذائٌة بكافة انواعها   ،رأس مالها   

 11ات والفاكهه واالسمان واللحوم والدواجن المبرده والمجمده وتجارة المواد الغذائٌة بكافة انواعها ، بجهة : محل رلم الخضراو

 لسم -ش مدرسة الرٌاده  -سموحه  -كمبوند حدائك السراٌه  Lعمارة 

دمحم عز الرجال وشرٌكه العمال المساحه   شركة  ،  المٌام بجمٌع اعمال المساحه ماعدا الكمبٌوتر وماعدا االنترنت وبعد  -  2

، عن المٌام بجمٌع اعمال  13324برلم  21111113،لٌدت فى  16111.111الحصول على التراخٌص الالزمه   ،رأس مالها   

نترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش على عبدالرحمن من ش جمٌله المساحه ماعدا الكمبٌوتر وماعدا اال

 لسم -السٌوف شماعه  -الدور االول علوى  -ملن / محمود شلبى  -بوحرٌد 

،لٌدت  11111.111محل نور االسالم لبٌع المواد الغذائٌه / السٌد عبد الرازق وشرٌكه   شركة  ،  بماله عامه  ،رأس مالها    -  9

، عن بماله عامه ، بجهة : ش مسجد نور االسالم خلف الوحه الصحٌه محسن الكبرى العواٌد لسم  13312برلم  21111119فى 

 المنتزه

 21111125،لٌدت فى  6111.111تمٌم دمحم احمد دمحم وشركائه   شركة  ،  المٌام باعمال رحالت داخلٌة   ،رأس مالها    -  1

 ش حجر النواتٌة 21م باعمال رحالت داخلٌة ، بجهة : العمار رلم ، عن المٌا 13422برلم 

،لٌدت  11111.111خمٌس على سلطان وشرٌكته نسرٌن دمحم محجوب   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى   ،رأس مالها    -  11

 لجدٌدة ابٌس، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : امام جامع الموظفٌن مساكن الموظفٌن ا 13311برلم  21111111فى 

سارة دمحم امٌن حماده وشرٌكٌها   شركة  ،  تصمٌم هندسى بشرط استصدار التراخٌص الالزمه وماعدا الدعاٌة واالعالن  -  11

، عن تصمٌم هندسى بشرط استصدار التراخٌص  13439برلم  21111122،لٌدت فى  11511.111واالنترنت   ،رأس مالها   

 -رشدى  -الدور االول  - 112شمه  -البرج الذهبى  -ش مصطفى كامل  2الن واالنترنت ، بجهة : الالزمه وماعدا الدعاٌة واالع

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حاتم رفعت محمود ناصر وشركاه   شركة  ،  التجارة والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌة فى زٌوت السٌارات المعبأه  -  12

، عن التجارة والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌة  13335م برل 21111115،لٌدت فى  111111.111ومستلزماتها   ،رأس مالها   

 لسم -المعمورة البلد  11عمارة التوحٌد ناصٌه ش  115فى زٌوت السٌارات المعبأه ومستلزماتها ، بجهة : شمه 

فٌماعدا الفمرة  اوالد مراد سلٌمان لالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،   عموم االستٌراد والتصدٌر -دانٌال مراد سلٌمان وشركاه  -  13

برلم  21111119،لٌدت فى  2111111.111من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر   ،رأس مالها    36

 31من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر ، بجهة :  36، عن عموم االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا الفمرة  13319

 -ش سرهنن لوران 

ى سٌد احمد عبدالممصود وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافة   ،رأس مصطف -  14

، عن المماوالت العمومٌة مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافة ،  13351برلم  21111116،لٌدت فى  111111.111مالها   

 لسم -ش احمد ابوسلٌمان  115بجهة : 

لٌو/ ) جاد لاسم اسماعٌل عالم ( شرٌن متضامن ) جمال رمضان اسماعٌل الجناٌنً ( شرٌن ثانى  متضامن جى جى دب -  15

وشركائهم   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات فى مجال النشاط واستصالح االراضً والٌجوز ممارسة النشاط اال بعد الحصول على 

،لٌدت فى  1111111.111اعدا االمن والحراسة   ،رأس مالها   كافة التراخٌص الالزمه وفٌماعدا تورٌدات العماله وم

، عن المماوالت والتورٌدات فى مجال النشاط واستصالح االراضً والٌجوز ممارسة النشاط اال بعد  13411برلم  21111111

حمد بن حنبل بالدور االول الحصول على كافة التراخٌص الالزمه وفٌماعدا تورٌدات العماله وماعدا االمن والحراسة ، بجهة : ش ا

 علوى     لؤلؤة الساعة دوران السٌوف

منى مصطفى جابر الدٌب وشركائها   شركة  ،  بٌع اجهزه كمبٌوتر دون استخدام االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص  -  16

دون استخدام االنتر نت  ، عن بٌع اجهزه كمبٌوتر 13412برلم  21111121،لٌدت فى  111111.111الالزمه  ،رأس مالها   

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش ملن حفنى بالعصافره المبلٌه لسم المنتزه

فندق المدٌنة المنورة   شركة  ،  استغالل وادارة فندق    -ورثة / جابر الصٌرفً عنهم / امٌن جابر محمود الصٌرفً وشركاه  -  12

شارع المشٌر احمد  22، عن استغالل وادارة فندق ، بجهة :  13396برلم  21111114ى ،لٌدت ف 11111.111،رأس مالها   

 لسم -اسماعٌل 

 6111.111اكرم دمحم محمود وشركاه   شركة  ،  محل بٌع اطعمه جاهزه فول وفالفل وعمل سندوتشات  ،رأس مالها    -  19

ش غبلاير شدس  9وفالفل وعمل سندوتشات ، بجهة : ، عن محل بٌع اطعمه جاهزه فول  13421برلم  21111124،لٌدت فى 

 الرمل

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    61113لٌده برلم : غزوه فرٌد على ناصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 4بتارٌخ  14962شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    94491خالد مصطفى على عبد اللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2111/ 11/ 5بتارٌخ  14969السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    95611اسالم على على الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2111/11/5فى  14921شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    36211جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود عبد الغنً سعد  ،  تا   - 4

 بسبب وفاه التاجر 2111/  11/ 5بتارٌخ  14922شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    26241امل احمد شحاته عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 5بتارٌخ  14921و رلم شطب بامر مح

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    49245عزت عبده عبد النبى سلٌمان على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 5بتارٌخ  14961السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    36211عد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود عبد الغنً س   - 2

 بسبب وفاه التاجر 14922شطب بامر 

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تارٌخ    91159نٌللً دمحم دمحم السٌد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 6تارٌخ ب 14924شطب بامر محو رلم 

،    91159نٌللً دمحم دمحم السٌد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -تعدل االسم التجارى / صٌدلٌه د / نٌللً دمحم عٌسى    - 1

 اره نهائٌالترن التج 2111/  11/ 6بتارٌخ  14924تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21111116وفى تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تارٌخ    23514جمال احمد محمود جمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 6بتارٌخ  14923شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    42123محمود عبده دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 2بتارٌخ  14922شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112ٌخ ، وفى تار   11255نهله دمحم جمٌل حلمى غالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 2بتارٌخ  14929شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    22319دمحم بسٌونى دمحم ابوسكٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 التجاره نهائٌا لترن 2111/  11/ 2بتارٌخ  14926شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    39392عادل مصطفً زكً الغرٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 11بتارٌخ  14991السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    14912صبحى على السٌد سعٌدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 لترن التجاره نهائٌا  2111/  11/ 11بتارٌخ  14992شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    91146عبدالجواد مصطفى عبدالجواد ابوهٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -عصائر ابوهٌف    - 16

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 11بتارٌخ  14993محو رلم تم محو/شطب السجل  شطب بامر    21111111

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    3122اسماعٌل ابراهٌم محمود ثابت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14911السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    21462الطوخى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  السٌد فتحى صالح   - 19

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14996السجل  شطب بامر محو رلم 

طب السجل  تم محو/ش   21111112، وفى تارٌخ    35129احمد صالح دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14991شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    93152المؤمن ابراهٌم دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14994شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    51111هشام ابراهٌم عبد المنعم شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14911السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113فى تارٌخ ، و   12222خالد زكى دمحم السٌد موافى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 13بتارٌخ  14915شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    51121مرسى حسن حسن سعد لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/  13بتارٌخ  14912السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    2121عناٌات ابوالفضل ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 13بتارٌخ  14913شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    54335لم : ماٌكل عرٌان فهمى جندي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 25

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 14بتارٌخ  14912شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    41594جابر محمود امٌن الصٌرفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

شرق  13996لوفاه التاجر وتحوٌلها الى شركه تضامن برلم 2111/  11/ 14ارٌخ بت 14911السجل  شطب بامر محو رلم 

 اسكندرٌه

، وفى تارٌخ    41594فندق المدٌنه المنورة / جابر محمود امٌن  الصٌرفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

لوفاه التاجر وتحوٌلها الى شركه  2111/  11/ 14بتارٌخ  14911تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21111114

 شرق اسكندرٌه 13996تضامن برلم

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    91513رومانى ودٌد لوندى جورجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 14بتارٌخ  14916السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    64652السالم بطٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبد   - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 14بتارٌخ  14111شطب بامر محو رلم 

السجل  شطب  تم محو/شطب   21111112، وفى تارٌخ    66545شنوده جمال شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14115بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21111112، وفى تارٌخ    64546دمحم امٌن على امٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14113بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    13151عبدالستار خلٌفه  هالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد    - 32

 لترن التجاره نهائٌا بسبب وفاه التاجر 2111/  11/ 12بتارٌخ  14114السجل  شطب بامر  محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111112وفى تارٌخ ،    92951شهاب فتحى دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 12بتارٌخ  14112شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111119، وفى تارٌخ    61169نهى مصطفى شولى حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 19بتارٌخ  14116شطب بامر محو محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111119، وفى تارٌخ    91564السٌد دمحم عبداللطٌف دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 19بتارٌخ  14112شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب بامر    21111119، وفى تارٌخ    2151مراد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 بسبب وفاه التاجر وتحولت إلى شركة تضامن بٌن الورثه فى نفس الٌوم 2111/11/19فى  14111محو 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

ب تم محو/شطب السجل  شط   21111119، وفى تارٌخ    2151مراد سلٌمان للتجاره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 بسبب وفاه التاجر وتحولت إلى شركة تضامن بٌن الورثه فى نفس الٌوم 2111/11/19فى  14111بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111119، وفى تارٌخ    63642السٌد دمحم عبدالرازق االمام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 19بتارٌخ  14119شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    91124هٌام عبد الغنى محمود االسٌوطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 11بتارٌخ  14112السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    93911صٌدلٌة البٌسى / سمر عبدالعزٌز عبدالسالم عبدالفتاح البٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 11بتارٌخ  14111تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21111111

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    11522د  ،  سبك لٌده برلم : اسالم ناجى على احمد السخاوى  ،  تاجر فر   - 41

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 11بتارٌخ  14113السجل  شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    32623سحر عبدالمادر عبدالفتاح ناصف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 11بتارٌخ  14114بامر محو رلم السجل  شطب 

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    61195جمال عبد السالم السٌد زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 21بتارٌخ  14119السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    12231سعد على العرالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : العرالى    - 44

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 21بتارٌخ  14116شطب بامر محو رلم 

تم    21111121تارٌخ ، وفى    3911الدٌب لتجارة االخشاب واالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 21بتارٌخ  14111محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    3911مصطفى  جابر  دمحم  فهمى  الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 لترن التجاره نهائٌا 2111 / 11/ 21بتارٌخ  14111السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    5133رمضان معداوى احمد خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 لترن التجاره نهائٌا 2111/ 11/ 24بتارٌخ  14121شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    29395لٌده برلم : بسٌونى محمود دمحم السندٌونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 49

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 24بتارٌخ  14121السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    94919دمحم فرج احمد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 25بتارٌخ  14123شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    53124احمد فتحى احمد عطٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 25بتارٌخ  14125شطب بامر  محو رلم

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    94455رد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عمر دمحم دمحم خمٌس  ،  تاجر ف   - 51

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 25بتارٌخ  14124شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21111125، وفى تارٌخ    44352دمحم احمد دمحم حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 بسبب وفاه  التاجر 2111/  11/ 25بتارٌخ  14122رلم  بامر محو

، وفى تارٌخ    51115مكتب عباد الرحمن للمماوالت  / عامر احمد دمحم عبدالكرٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 الترن التجاره نهائٌ 2111/  11/ 26بتارٌخ  14126تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21111126

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    21119صباح صادق تادرس سرجٌوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 22بتارٌخ  14122السجل  شطب  بامر محو رلم



 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 محو/شطب السجل     21111122خ ، وفى تارٌ   44391عامر عبدالكرٌم عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 22بتارٌخ  14129شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111129، وفى تارٌخ    6491سامى مختار شحاته عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 جاره نهائٌالترن الت 2111/  11/ 29بتارٌخ  14134شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111129، وفى تارٌخ    92551امنٌة فتحى عبدهللا احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 29بتارٌخ  14131شطب بامر محو

تم محو/شطب السجل  شطب    21111129تارٌخ ، وفى    31422ٌسرى دمحم سعدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 29بتارٌخ  14131بامر محو رلم 

تم    21111129، وفى تارٌخ    31422مكتب ٌسرى للمماوالت / ٌسرى دمحم سعدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 29خ بتارٌ 14131محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111129، وفى تارٌخ    91111مروة عوٌس مكى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 29بتارٌخ  14133شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب السجل     21111129، وفى تارٌخ    61514ك لٌده برلم : وائل جمال دمحم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 61

 لترن التجاره نهائٌا 2111/  11/ 29بتارٌخ  14121شطب بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113وفً تارٌخ ،   31133احمد شبل ابراهٌم بدران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113وفً تارٌخ ،   93295هدى شولى صالح دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113وفً تارٌخ ،   22433نادر ٌعموب نجٌب عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   22433نادر ٌعموب نجٌب عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   93441دمحم الطنطاوى دمحم تره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   59213دمحم محمود دمحم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 ه جنٌ  511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111114وفً تارٌخ ،   13165خالد السٌد عبد الحمٌد محمود سلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111115، وفً تارٌخ   91163عالء حمدى دمحم عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصف   21111115وفً تارٌخ ،   94414اسامه محمود محمود عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111115وفً تارٌخ ،   69921خالد وجدى دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111116خ ، وفً تارٌ  51123دمحم على مجاهد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   3111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111116وفً تارٌخ ،   42561حاتم دمحم عبدالرحمن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   25215دمحم عبدالعظٌم السٌد العٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111116وفً تارٌخ ،   12225دمحم حسٌن عبداالمام حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111116وفً تارٌخ ،   92121احمد حنفى صدٌك على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   51111.111ه ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل   21111112وفً تارٌخ ،   92452شرٌف للبالستٌن / شرٌف على عبد الغفار على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال   21111112وفً تارٌخ ،   31955، سبك لٌده برلم مصطفى  فتوح عبد المطلب   سالم  تاجر فرد ، -  12

 جنٌه   11111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   31316دمحم خمٌس السٌد السمٌلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   511111.111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل   21111111وفً تارٌخ ،   96591مروان حسن عصمت على على السمنودى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   251111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   22111اجر فرد ،، سبك لٌده برلم اشرف سعد ٌحٌى عبدهللا  ت -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   13345احمد طه ابراهٌم ابراهٌم الطنوبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   21511بهاء دمحم عباس مصطفى عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   93212 ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد السٌد دمحم -  23

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعدٌل رأ  21111113وفً تارٌخ ،   29943دمحم على سعد على عبدالعاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   22114اٌهاب دمحم حلمى خالد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   52651 احمد جامع احمد الرفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  26

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



 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

تعدٌل رأس المال , وصف تم   21111114وفً تارٌخ ،   59691سعٌد سعد الدٌن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   59691سعٌد دمحم سعد الدٌن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   11319هبه دمحم  اسماعٌل خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111114وفً تارٌخ ،   65261محمود عطٌتو عبد الشافى عبد اللة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   111111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   25321هانى ابراهٌم على سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   51551خالد عبدالمادر سعد خنٌسه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111112وفً تارٌخ ،   99911دمحم عادل دمحم هٌبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف التأشٌر:   تم تعدٌل رأس   21111112وفً تارٌخ ،   969شهدى مسعود عزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   11111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111119وفً تارٌخ ،   61921اٌمن على جمعه سالم / سالم للنمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

وفً تارٌخ ،   61921تعدل االسم التجارى الى / اٌمن على جمعه على سالم / سالم للنمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   211111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21111119

تم تعدٌل رأس المال ,   21111119وفً تارٌخ ،   95353ه برلم نشوى عمر دمحم السعٌد صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  32

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111119وفً تارٌخ ،   16214خالد حسن احمد رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   511111.111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال   21111119وفً تارٌخ ،   63245ابراهٌم عطٌه مطاوع احمد رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   12111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111119وفً تارٌخ ،   49113تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   دمحم عبد المنعم سعد دمحم اسماعٌل الجمل -  41

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ه برلم اضافة االسم التجارى / مؤسسه سعد الجمل لتجارة المواد الغذائٌة / دمحم عبدالمنعم سعد الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  41

  51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21111119وفً تارٌخ ،   49113

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   49351عصام شعبان طه عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   411111.111ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   54314مطعم رانٌا احمد صادق ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   54491ك لٌده برلم اشرف السعٌد عبدالحمٌد العطوى  تاجر فرد ،، سب -  44

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   54491اشرف السعٌد عبدالحمٌد العطوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   51111.111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   91139احمد السٌد رٌاض عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   11224ل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد صدٌك الملٌجى اسماعٌ -  42

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   32214رجب صدٌك ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   43113عادل دمحم عٌسى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   42511فرد ،، سبك لٌده برلم  سامى محمود فتح هللا زٌتون  تاجر -  51

 جنٌه   12111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   54565اٌهاب عادل فراج عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   91125محمود على محمود على الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   12216اجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عالء عباس خاطر  ت -  53

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   44241خالد عزوز زكرٌا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   11111.111دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   93365ٌاسر دمحم دمحم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   66221، سبك لٌده برلم السٌد عطٌه دمحم حسن مصرى  تاجر فرد ، -  56

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   96142حنان شعبان حسن السٌد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   51111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111124وفً تارٌخ ،   26129شاكر دمحم حافظ فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   21241،، سبك لٌده برلم  صالح السٌد شعبان احمد على  تاجر فرد -  51

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   91142عمرو دمحم دمحم مرسى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   54312سعٌد  حسن محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   91932ممدوح دمحم عبد الحمٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111126وفً تارٌخ ،   94232شرٌف سعد حسن عابدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   12251مها الدسولى ابراهٌم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 نٌه ج  21111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111122وفً تارٌخ ،   96451دمحم حمد هللا مختار محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111129وفً تارٌخ ،   95311عادل دمحم متولى ادم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111129وفً تارٌخ ،   21941كرٌم محمود عبدالخالك فرج هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111129وفً تارٌخ ،   96312فتحٌه عطٌه محمود جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   2111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111129وفً تارٌخ ،   54234اسماعٌل دمحم عبد الغفار اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111121وفً تارٌخ ،   11631دمحم جمال محمود العوضً احمد حجازي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه  11111.111مال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

 

 

 

 


