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برلم  21111115، لٌد فى  15111.111فهد صالح خلف دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -فهد لتجارة المٌاه الغازٌة  -  1

 لسم -عن تجارة مٌاه غازٌة جملة ، بجهة : العامرٌة لرٌة الجزائر أخر ش بالمرٌة بعد المسجد الكبٌر  9191

عن خدمات محمول ،  1191برلم  21111129، لٌد فى  11111.111له ،  ٌاسر حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ما -  2

 لسم -بجهة : ش الصدٌك متفرع من ش عمر المختار 

 9111برلم  21111112، لٌد فى  12111.111عبدالعزٌز عبدالجواد عبدالحمٌد ابو خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 -لرٌة عبدالباسط  -بنجر السكر  41العرب  عن تجارة مستلزمات انتاج زراعى ، بجهة : برج

عن تورٌد فاكهه  9161برلم  21111114، لٌد فى  11111.111عبدالمنعم دمحم دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -بالتجزئة ، بجهة : ش الكومى برج مكه الهانوفٌل 

عن بمالة جافة  9192برلم  21111114، لٌد فى  11111.111ه ،  عزت احمد عبدالعاطى منصور  ، تاجر فرد ، رأس مال -  5

 لسم -وتورٌد مستلزمات الكافتٌرٌات ، بجهة : ش التامٌن بحرى العامرٌة 

عن صٌانة  9191برلم  21111114، لٌد فى  11111.111النواجى لصٌانة المعدات الثمٌلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -برج العرب الجدٌدة  -ش السوق  19: برج العرب المعدات الثمٌلة ، بجهة 

عن تصنٌع المواد الغذائٌة  9112برلم  21111119، لٌد فى  21111.111دمحم خالد دمحم مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 - 4شمة  - 1المجاورة الثامنة المنطمة الصناعٌة الثانٌة التصادى  6  -وتصدٌرها ، بجهة : برج العرب 

عن تورٌد  1119برلم  21111113، لٌد فى  11111.111جابر احمد جابر حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 لسم -ش الفتح خلف صٌدلٌة المروة  -العجمى الهانوفٌل  -االلعاب المائٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن تربٌة مواشً  1143برلم  21111124، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالرحٌم عبدهللا خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -تسمٌن وحالبة ، بجهة : العامرٌة عزبة الصٌادٌن خلف لرٌة فلسطٌن منزل الحاج عبدالرحٌم 

عن تورٌد ادوات  1154برلم  21111129، لٌد فى  11111.111محسن رفاعى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -ش مكه البٌطاش العجمى الدخٌلة  6 -لة رٌاضٌة ، بجهة : دخٌ

عن ممهى ، بجهة :  1192برلم  21111129، لٌد فى  11111.111حفظى عبدالصبور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -ش السجاد العامرٌة الناصرٌة المدٌمة  21

عن تورٌد  1119برلم  21111119، لٌد فى  111111.111جمال جابر التونى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم - 21ش مسجد الرحمن من ش اكتوبر ن  -مستلزمات طبٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن أتٌلٌه  1135برلم  21111121، لٌد فى  11111.111سمر حسٌن خلٌل علً خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -المصري من شارع الهانوفٌل أول علوي  مالبس جاهزه ، بجهة : الهانوفٌل شارع دمحم

عن مطعم  9196برلم  21111115، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالجلٌل ابراهٌم عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 -الدور االرضى برج العرب سوق البركة بجوار مسجد العتٌك  1مشوٌات ، بجهة : برج العرب محل رلم 

عن تورٌد  1191برلم  21111129، لٌد فى  51111.111م احمد حلمى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد معتص -  15

 لسم -البٌطاش  -ش الفردوس بٌانكى  1معدات وادوات مستلزمات صٌد السمن ، بجهة : 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تصدٌر ، بجهة  1161برلم  21111129، لٌد فى  25111.111اشرف شعبان دمحمعبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -ش الجٌش  21 -: دخٌلة 

عن خضار  1159برلم  21111129، لٌد فى  12111.111نادٌة عبدهللا احمد عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 -السوٌمة المجاورة التاسعة الحً السكنً األول  33وفاكهة ، بجهة : برج العرب الجدٌدة باكٌة 

 21111121، لٌد فى  111111.111دخٌل للطوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عبدالعزٌز عبدالحمٌد دخٌل عبدالحمٌد  -  19

 -الغربانٌات بحري السكة الحدٌد  -عن مصنع طوب ، بجهة : برج العرب المدٌم  1129برلم 

عن مطعم ،  1111برلم  21111119، لٌد فى  11111.111اسالم محمود فهٌم على مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -خلف مستشفى د / غلوش  -لبلى  15الهانوفٌل ن  -بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد  1141برلم  21111121، لٌد فى  111111.111دمحم ابراهٌم مصطفى دمحم خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -خلف لصر العجمى شهر العسل  -البٌطاش  -مستلزمات واجهزة طبٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن حظٌرة مواشى  1121برلم  21111121، لٌد فى  311111.111طارئ عٌد دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -بجوار مزرعة على عبدالحكٌم  5لطعه رلم  16تسمٌن وحالبه ، بجهة : لرٌة الجمالء حوشه 

عن تورٌد  9119برلم  21111111، لٌد فى  11111.111رد ، رأس ماله ،  رامى رمضان سعد دمحم ابراهٌم  ، تاجر ف -  22

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى البٌطاش خلف عصٌر العمدة  15وتجارة التحف واالنٌكات ، بجهة : كٌلو 

عن  9191م برل 21111116، لٌد فى  111111.111الحسٌنً عبدالرحٌم عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -لبلً  21مماوالت عمومٌة ، بجهة : العامرٌة شارع ابو المكارم طرٌك الوصلة ناصٌة شركة الماهرة لألخشاب ن 

عن تورٌد  1163برلم  21111129، لٌد فى  25111.111هند ابراهٌم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -العجمى الهانوفٌل  9لخاوى البوابه ش عٌد الط 49المستلزمات الطبٌة ، بجهة : 

عن  9164برلم  21111113، لٌد فى  11111.111دمحم شحات جمعه ابراهٌم دمحم الخالٌلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -بجوار الطرٌك الرئٌسً  2ورشة لحام ، بجهة : العامرٌة النهضة سند 

عن  1119برلم  21111119، لٌد فى  51111.111حى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناهد عبدالشافى عبدالمادر لطب الما -  26

 لسم -طرٌك مطروح ش مدرسة اجٌاد  21ابو ٌوسف ن  9 -تجارة الكتب واالدوات الكتابٌة ) مكتبة ( ، بجهة : دخٌلة 

عن معرض  1111برلم  21111119، لٌد فى  11111.111ممدوح احمد بطٌخ عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم -عزبة عالم لبلى من ش جابر من ش المستمبل خلف مخازن مالن  -اجهزة كهربائٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم التصدٌر  1139برلم  21111121، لٌد فى  25111.111على عوض على ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم -خلف فٌال ابو دٌب  26ن  -، بجهة : ابو تالت 

، عن معرض سٌارات  9166برلم  21111114، لٌد فى  11111.111اٌمن احمد ساٌح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -الكٌنج مرٌوط ش الفتح خلف فٌال المنٌسى  -بجهة : عامرٌة 

عن تعبئة وتغلٌف  9191برلم  21111116، لٌد فى  11111.111خلف رشوان خلف عزاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -نجع عبدالرواف ش الكبالت ش عباد الرحمن  -مواد غذائٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن مكتب رحالت  9199برلم  21111116، لٌد فى  11111.111ى شاكر للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماٌكل مجد -  31

 لسم -ش السالم  92 -ولٌموزٌن ، بجهة : الهانوفٌل 

عن ورشة لف  1193برلم  21111129، لٌد فى  11111.111فتحى ناصر صدٌك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -جهة : طرٌك البتروكٌماوٌات امام شركة جاسكو بجوار ممهى دمحم عبداللطٌف مواتٌر كهرباء ، ب

، لٌد فى  25111.111رائد عبدالرحمن عبداللطٌف عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الرائد لعموم التصدٌر  -  33

 لسم -لحاج سعد عزبة العراوة بجوار ا -عن عموم التصدٌر ، بجهة : عامرٌة  1115برلم  21111113
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن معرض  1131برلم  21111121، لٌد فى  11111.111غالب عوض علً ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -سٌدي كرٌر بحري خلف سوبر ماركت روفه العوامً  26سٌارات ، بجهة : العامرٌة ن 

عن تصدٌر  9194برلم  21111116، لٌد فى  111111.111دمحم مرسى عبدالعزٌز مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

ش عطاهللا العوامى العجمى الهانوفٌل خلف سوبر ماركت  9خلف  -وتورٌد الرخام والجرانٌت ومواد البناء ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -االصدلاء 

ن تجارة ع 1153برلم  21111129، لٌد فى  25111.111رجب جمال منصور مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

الطرٌك الصحراوى اسكندرٌة الماهرة امام شركة الدواجن العامرٌة  51الكٌلو  -وتورٌد الدواجن واللحوم المجمدة ، بجهة : عامرٌة 

 لسم -

عن عموم  1112برلم  21111113، لٌد فى  511111.111مصطفى دمحم سعد دمحم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 -البٌطاش  -خلف معهد الجزار  1ش السمالٌهى  -، بجهة : دخٌلة  11و  6من المجموعة  36دٌر فٌما عدا الفمرة االستٌراد والتص

 لسم

عن بٌع مالبس  1126برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دمحم مخلص سٌد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم -ممهً شكوكو  جاهزة ، بجهة : العامرٌة شارع مسجد الشرلاوي بجوار

عن أصالح أبواب  9163برلم  21111113، لٌد فى  11111.111ابراهٌم فؤاد فضل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -علً الطرٌك الرئٌسً بعد الجمعٌة الزراعٌة  2سٌارات ، بجهة : العامرٌة النهضة سند 

عن عموم  9193برلم  21111114، لٌد فى  25111.111اله ،  احمد رمضان احمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس م -  41

 لسم - 19شمة  5مساكن مبارن بلون  -التصدٌر ، بجهة : عامرٌة

عن تجارة  9193برلم  21111116، لٌد فى  11111.111على رمضان على عصمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -ٌة العامرٌة ومدرسة حسن بن على االعدادٌة العامرٌة ش البردوٌل بجوار صٌدل -المالبس ، بجهة : عامرٌة 

عن تورٌدات  1164برلم  21111129، لٌد فى  25111.111منصور حسن تمام ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -الطرٌك الصحراوى خلف شركة العمده العامرٌة  26كهربائٌة ، بجهة : الكٌلو 

عن مصنع  1119برلم  21111114، لٌد فى  51111.111الٌمانى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسان السٌد  -  43

 -الشارع الجدٌد بملن/ راندا عبده دمحم -ش المعلمات  6بالستٌن ، بجهة : 

مصنع  عن 1119برلم  21111114، لٌد فى  51111.111حسان السٌد الٌمانى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 -( مجمع الصناعات الصغٌره 23( عنبر )12وحده ) -بالستٌن ، بجهة : برج العرب  

عن مصنع  1119برلم  21111114، لٌد فى  51111.111حسان السٌد الٌمانى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 -الشارع الجدٌد بملن/ راندا عبده دمحم -ش المعلمات  6بالستٌن ، بجهة : 

عن مصنع  1119برلم  21111114، لٌد فى  51111.111حسان السٌد الٌمانى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 -( مجمع الصناعات الصغٌره 23( عنبر )12وحده ) -بالستٌن ، بجهة : برج العرب  

عن معرض  1132برلم  21111121، لٌد فى  11111.111رٌمون عادل نجٌب مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم -سٌارات ، بجهة : الدخٌلة خلف شركة مر للكٌماوٌات شارع المرور 

عن  1133برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دمحم خالد عبدالرحمن ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم -فً لصر الشفاء مكتب تأجٌر كساحات وبالطات ، بجهة : الدخٌلة البحرٌة امام مستش

عن بٌع اسمان  9192برلم  21111116، لٌد فى  2111.111رضا شعبان محمود على نافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -كٌنج مرٌوط بحرى السكة الحدٌد اول الطرٌك بجوار الشرٌف للمواد الغذائٌة  -، بجهة : عامرٌة 

عن تورٌد  9111برلم  21111116، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  طه مصطفى احمد دمحم حمادى  ، تا -  51

 لسم -ش مسجد الطلخاوى بجوار مسجد الطلخاوى  22المواد الغذائٌة ، بجهة : 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة وتوزٌع  9191برلم  21111116، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح ابو ٌوسف لبلى خلف محل الماضى  11كٌلو  -الغذائٌة ، بجهة : دخٌلة  المواد

عن عموم التصدٌر ،  1151برلم  21111129، لٌد فى  25111.111دمحم على دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -بجهة : كٌنج مرٌوط لبلى السكة الحدٌد العامرٌة 

عن نمل  1151برلم  21111129، لٌد فى  11111.111 احمد عبدالعزٌز فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  53

 لسم -ش مسجد السالم خلف مسجد الموحدٌن ابو ٌوسف لبلى العجمى  -بالسٌارات ، بجهة : دخٌلة 

، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حافظ عبدهللا ابراهٌم حافظ عرب  -أل عبدهللا لزٌوت وفالتر السٌارات  -  54

 -عن تغٌٌر زٌوت فالتر ، بجهة : برج العرب الجدٌدة طرٌك الكافوري بجوار محالت وش سلندر  1161برلم  21111129

عن  1169برلم  21111129، لٌد فى  25111.111دعاء ابراهٌم السٌد احمد خلٌل الخوانكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -ش الحدٌد والصلب ابو ٌوس بحرى العجمى  55 -تورٌد مستحضرات التجمٌل ، بجهة : دخٌلة 

عن مركز  1116برلم  21111113، لٌد فى  11111.111نٌفٌن عبدالمنعم محمود مصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -خلف مطعم الحارونى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الهانوفٌل  16كٌلو  -تجمٌل ، بجهة : دخٌلة 

عن  1116برلم  21111119، لٌد فى  111111.111عبدالمنعم عطٌه محمود عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -بجوار مسجد الكرٌم منزل عطٌه محمود  2مماوالت عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : العامرٌة ابو سمبل 

عن مخبز  9111برلم  21111119، لٌد فى  12111.111على محمود احمد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -نصف آلى بلدى ، بجهة : النهضة ابو سمبل العامرٌة بجوار صٌدلٌة الشباب

عن مخبز  9111برلم  21111119، لٌد فى  12111.111على محمود احمد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -ش السوق بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك  2النهضة طٌبة  -نصف آلى بلدى ، بجهة : العامرٌة 

عن تجارة لطع غٌار  1111برلم  21111119، لٌد فى  11111.111كرٌم دمحم احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -ش مدرسة شرٌن ثالث ش خلف المدرسة  -ل الهانوفٌ -السٌارات ، بجهة : دخٌلة 

 21111116، لٌد فى  11111.111مصطفى دمحم ٌعموب الراوى ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مصوغات الراوى  -  61

 لسم -ش الروضة الخضراء ابو ٌوسف  32خلف  -عن مصوغات ومشغوالت ذهبٌة ، بجهة : دخٌلة  9195برلم 

عن تجارة المالبس  9196برلم  21111116، لٌد فى  11111.111خى ٌونس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم الطنٌ -  62

 لسم -ابو ٌوسف بحرى ش فاطمة الزهراء خلف حلوانى ابو عمر  -الجاهزة ، بجهة : دخٌلة 

عن مكتب  1161برلم  21111129، لٌد فى  11111.111اسحك جمٌل شاكر شكرهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 -رحالت ، بجهة : برج العرب شارع الشواربً بهٌج 

عن  1165برلم  21111129، لٌد فى  111111.111مصطفى محمود دمحم جمعه رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -البٌطاش  -ش الهدى من ش الحنفٌة  22تصنٌع مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن تصنٌع وتعبئة  1112برلم  21111119، لٌد فى  11111.111اشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌحٌى زكري حافظ ه -  65

 لسم -الهانوفٌل  -ام زغٌو ش السالم امام الشركة االسالمٌة  -المزٌبات ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم  1142برلم  21111121، لٌد فى  25111.111سامح رمزى هارون مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -البٌطاش -ش مسرح النجوم  3 -التصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن استودٌو تصوٌر  1139برلم  21111121، لٌد فى  11111.111بٌتر فتحى بطرس خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -بجوار كافٌترٌا الطماوى  19، بجهة : ابو ٌوسف لبلى ن 

عن تجارة  1122برلم  21111121، لٌد فى  11111.111ٌجى واعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالفتاح صابر نو -  69

 -باكٌة  -السوٌمة برج العرب الجدٌدة ارضى  1المجاورة  66باكٌة  -مالبس واحذٌة ، بجهة : برج العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تورٌد  5369برلم  21111113، لٌد فى  51111.111محسن جمعه عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 - 151مستلزمات مصانع فى مجال النشاط ، بجهة : برج العرب مجمع الصناعات الثالثة محل رلم 

عن تورٌد  5369برلم  21111113، لٌد فى  51111.111محسن جمعه عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 - 151محل رلم  3دة مجمع الصناعات الصغٌرة المنطمة الصناعٌة مستلزمات مصانع فى مجال النشاط ، بجهة : برج العرب الجدٌ

عن  1125برلم  21111121، لٌد فى  25111.111كرٌمة السٌد غازى عبداللطٌف البسومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 -ج العرب المدٌم منطمة السوق بر -ش نمطة شرطة برج العرب  -ورشة تصنٌع وتجارة ونشارة اخشاب ، بجهة : برج العرب 

عن مماوالت  1151برلم  21111129، لٌد فى  111111.111حماد دمحم عبدالغفار عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

لبلً الطرٌك امام سوبر  35عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشاط وتصدٌر ، بجهة : برج العرب طرٌك اسكندرٌة مطروح ن 

 -ماركت الزهراء 

عن تورٌد  1134برلم  21111121، لٌد فى  11111.111كري طلعت دمحم عطٌة خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ش -  93

 لسم -مواد غذائٌة ، بجهة : البٌطاش شارع الرٌاض خلف شركة المٌاه والبنن األهلً 

عن  1124برلم  21111121، لٌد فى  11111.111نجالء عبدالسالم عوض احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 -بجوار دار األٌتام  4حً سكنً ثالث محل  364تجارة اسمنت ، بجهة : برج العرب الجدٌدة 

عن تورٌد  9116برلم  21111111، لٌد فى  111111.111خٌرى زكرٌا مغازى فمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لسم -م خلف مطعم العرب لبلى من نور االسال 19.5مالبس ، بجهة : ابو ٌوسف كٌلو 

عن تورٌد  9169برلم  21111114، لٌد فى  11111.111فتحى مسعد على امٌن البالط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 لسم -وتجارة النظارات ، بجهة : ش عطا هللا العوامى خلف سنترال العوامى الهانوفٌل 

عن مماوالت  9199برلم  21111116، لٌد فى  111111.111،   احمد عطٌة بشٌر مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  99

 لسم -ش الحدٌد والصلب فوق كافٌترٌا الصفا الهانوفٌل  36 -عمومٌة وجمٌع انواع التشطٌبات ، بجهة : دخٌلة 

ٌد عن تصنٌع وتور 1141برلم  21111129، لٌد فى  25111.111عمر عزت عطٌة عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 لسم -المالبس الجاهزة ، بجهة : ام زغٌو ش السالم خلف شركة ابو الهول العجمى 

عن تصنٌع المالبس  1169برلم  21111129، لٌد فى  51111.111على احمد على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -الكٌنج مرٌوط  -الجاهزة وعموم التصدٌر ، بجهة : نهاٌة ش امام نجع ٌادم 

عن مفروشات  1166برلم  21111129، لٌد فى  11111.111رامى عارف خمٌس دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -امام السوق بجوار كافترٌا االسطورة  -الهانوفٌل  -طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى  215 -، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد  1114برلم  21111113، لٌد فى  11111.111،   هٌام وحٌد العزب حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  91

 لسم -ش عطاهللا العوامى خلف كافٌترٌا العوامى الهانوفٌل  -مستلزمات المطاعم والفنادق ، بجهة : دخٌلة 

 عن تاجٌر 1129برلم  21111121، لٌد فى  11111.111كرٌم احمد حسن احمد ابو كلٌلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 - 2محل رلم  -السوق التجارى  -لرٌة كازابالنكا  -عجل ، بجهة : برج العرب 

عن تورٌد  1114برلم  21111119، لٌد فى  11111.111السٌد صبحى السٌد بهلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 لسم -ش ابو غزالة من ش الهانوفٌل  -الهانوفٌل  -االدوات الرٌاضٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن  1121برلم  21111121، لٌد فى  51111.111خالد دمحم نجٌب محمود عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

مكافحة األفات الزراعٌة وتوزٌع المبٌدات واألسمدة والبذور الزراعٌة وأنشاء وتنسٌك الحدائك و المنتجعات الخضراء وأعمال 

 14ٌة واأللكترونٌة والتصدٌر والتورٌد فً مجال النشاط ، بجهة : برج العرب الجدٌدة  الصٌانة الخاصة باألجهزة والمعدات الكهربائ

 - 1عمارات المستثمرٌن  شمة رلم 

، لٌد  111111.111طنطاوي لتورٌد المواد الغذائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود احمد محمود عبدالعزٌز طنطاوي  -  95

 -مواد غذائٌة ، بجهة : برج العرب نجع ابو نواره بجوار ترعة النجع شارع العمده فهٌم  عن تورٌد 1144برلم  21111124فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  9165برلم  21111113، لٌد فى  51111.111عبدالجواد ابراهٌم عبدالجواد جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 لسم - 91وحدة رلم  11بجوار الوحده الصحٌة حوشه   1تربٌة مواشً تسمٌن وحالبه ، بجهة : العامرٌة النهضة حارس 

عن عموم  1155برلم  21111129، لٌد فى  25111.111فرد ، رأس ماله ،  محمود زكرٌا احمد احمد محٌسن  ، تاجر  -  99

 لسم -ش سعد هللا ابو بكر العجمى البٌطاش الدخٌلة  2 -التصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن مركز تجمٌل ،  1156برلم  21111129، لٌد فى  11111.111فاطمة دمحم احمد مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى خلف سٌرامٌن الفراعنة العجمى الهانوفٌل  15الكٌلو  -ٌلة بجهة : دخ

 21111129، لٌد فى  11111.111كافٌترٌا وهب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عبدالحكم وهب هللا عبدالحمٌد دمحم  -  91

 لسم -بحرى  21ش موبلٌكا ن  6عن كافٌترٌا ، بجهة :  1162برلم 

عن تجارة مواد  1149برلم  21111126، لٌد فى  5111.111خالد راف هللا حسن سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -ش سفن أب الرئٌسى امام مسجد المنٌره  -غذائٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن تجارة  1113برلم  21111119، لٌد فى  11111.111دمحم احمد رفاعى ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -الهانوفٌل  -ش الحدٌد والصلب عمارة العوامى امام احمد حسنٌن  -المالبس ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم التصدٌر  1131برلم  21111121، لٌد فى  25111.111مصطفً احمد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -صطفً عمارة الحاج ونٌس الدور االول ، بجهة : الهانوفٌل خلف مساكن طلعت م

عن تجارة المواد  1141برلم  21111121، لٌد فى  11111.111عادل محمود فراج احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -ش الطٌار امام حى العجمى خلف مطعم الدٌب  -الغذائٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن مماوالت  9111برلم  21111119، لٌد فى  311111.111فرد ، رأس ماله ،   احمد فرٌج احمد ٌوسف حامد  ، تاجر -  14

 -ش المحكمة المدٌمة  12عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : برج العرب الجدٌدة األحمدي مول محل رلم 

عن مماوالت  1152 برلم 21111129، لٌد فى  111111.111محمود صبرى عطٌة حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -ش الفادى ابو ٌوسف خلف مطعم الخالدٌن  16عمومٌة ، بجهة : كٌلو 

برلم  21111113، لٌد فى  111111.111حسن للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -حسن دمحم جمعه الجوهرى  -  16

 -محل  -الستار برج العرب المدٌم نجع احمد لبلى ملن عبدالمادر عبد -عن مكتب رحالت ، بجهة : برج العرب  1111

عن حظٌرة  1111برلم  21111119، لٌد فى  11111.111شعبان الدسولً دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -خلف منزل ابو النور  1مواشً وتسمٌن وحالبة ، بجهة : العامرٌة النهضة طٌبة 

عن  1136برلم  21111121، لٌد فى  21111.111، رأس ماله ،   خالد مصطفى لبٌصى على حسٌن  ، تاجر فرد -  19

 لسم -ش السماحى خلف مصنع البالط  -انشاءات ومستلزمات الدٌكور ، بجهة : الدخٌلة الجبل 

عن خضار  1123برلم  21111121، لٌد فى  11111.111السٌد عاطف شولى عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -ارضى  -السوٌمة المجاورة التاسعة الحى السكنى االول  31باكٌة  -بجهة : برج العرب  وفاكهه بالتجزئة ،

عن بازار تحف  9114برلم  21111111، لٌد فى  11111.111تامر علوى احمد العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ملس -البٌطاش ش شهر العسل خلف كافٌترٌا بدوٌة  -وانتٌكات ، بجهة : دخٌلة 

عن مركز  9115برلم  21111111، لٌد فى  11111.111نهله دمحم فؤاد اسماعٌل زهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -الدور االول  -ش اوالد منصور  26تجمٌل ، بجهة : العجمى البٌطاش 

عن تورٌد  9195برلم  21111114، لٌد فى  11111.111اسامة احمد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -المالبس الجاهزة ، بجهة : العجمى الهانوفٌل ش الواحد االحد من ش رضوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، لٌد فى  25111.111محمود مراد حسن عبدالنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مراد لتصنٌع وتصدٌر المالبس الجاهزة  -  113

الجاهزة ، بجهة : ش الفاروق خلف مدرسة الفاروق خلف مدرسة حسان  عن تصنٌع وتصدٌر المالبس 9194برلم  21111114

 لسم -العجمى 

عن عموم  1149برلم  21111129، لٌد فى  511111.111احمد حمدى احمد دمحم معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 -خلف لصر العجمى شهر العسل البٌطاش  -( ، بجهة : دخٌلة  11و  6من المجموعة  36االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 لسم

عن تجارة  1194برلم  21111129، لٌد فى  11111.111احمد ناجً دمحم عبدالفتاح عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -وتورٌدات فالتر المٌاه ، بجهة : برج العرب الجدٌدة مول المدٌنة المنورة بجوار المستشفً العام 

عن ورشة خراطة ،  1113برلم  21111113، لٌد فى  11111.111مد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اح -  116

 لسم -العجمى  -العجمى مصنع السالم للسٌرامٌن  9البوابه  -بجهة : دخٌلة 

عن بماله ، بجهة  1159برلم  21111129، لٌد فى  12111.111شاهٌن علً شرٌف شامخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 -المجاورة التاسعة السوٌمة الحً السكنً األول  11: برج العرب باكٌه 

برلم  21111121، لٌد فى  11111.111كافٌة ابو الخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -نادر دمحم رضا دمحم دمحم ابو الخٌر  -  119

 لسم -عن ممهى ، بجهة : مدخل الناصرٌة امام المركز الدولى  1131

عن معرض  9119برلم  21111111، لٌد فى  11111.111جادهللا فوزى جادهللا فلتس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -اول ش الحدٌد والصلب الهانوفٌل  -سٌارات ، بجهة : دخٌلة 

عن استثمار عمارى ،  9169برلم  21111114، لٌد فى  111111.111عادل طه دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -ش فتح هللا العوامى امام سنترال الهانوفٌل  12 -بجهة : دخٌلة 

عن محل  9191برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم احمد عبداللطٌف ابو بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -خلف مصنع بالط السماحى مرغم  21كٌلو  -موباٌالت ، بجهة : عامرٌة 

عن  9199برلم  21111115، لٌد فى  111111.111سالم عبد الحمٌد شحاتة اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -النهضة الشارع الرئٌسً بجوار المغسلة   2مماوالت عمومٌة وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : العامرٌة سند 

عن بوفٌة ، بجهة :  9113برلم  21111119، لٌد فى  12111.111رأس ماله ،   عالء فرج دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، -  113

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -مجمع الصناعات الصغٌرة  -برج العرب 

عن تعبئة المواد  5691برلم  21111129، لٌد فى  11111.111عوض دمحم عوض خٌر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 -الت الزراعٌة ، بجهة : برج العرب المدٌم نجع أحمد الغذائٌة والحاص

عن تعبئة المواد  5691برلم  21111129، لٌد فى  11111.111عوض دمحم عوض خٌر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -بجوار مسجد الرحمن  112عملٌة  -الغذائٌة والحاصالت الزراعٌة ، بجهة : برج العرب الجدٌدة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم  21111115،لٌدت فى  11111.111مهنى عبدالحمٌد مهنى لرٌن وشركاه   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها    -  1

 لسم -ملن لبٌب اسماعٌل تمسٌم شركة مرٌوط الزراعٌة الناصرٌة  651 -، عن مكتب رحالت ، بجهة : العامرٌة  9199



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جوزٌف ٌوسف عبدالمالن وشركاه   شركة  ،  مصنع لتصنٌع األدوات الكهربائٌة وتغلٌف اسالن كهربائٌة وسحب نحاس    -  2

، عن مصنع لتصنٌع األدوات الكهربائٌة وتغلٌف اسالن  1145برلم  21111124،لٌدت فى  12111.111،رأس مالها   

 -بمنطمة الورش والمخازن جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة  9بلون  6ة : برج العرب المطعة كهربائٌة وسحب نحاس ، بجه

،لٌدت فى  111111.111دمحم عادل دمحم انور غنام وشركائه   شركة  ،  مماوالت عمومٌة   ،رأس مالها    -المتحدة جروب  -  3

 لسم -أمام سوبر ماركت الماٌا  11انكً ش البشوات عماره ، عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : البٌطاش بٌ 1111برلم  21111112

عبدالمادر ضوله شامخ سرٌر وشركاه   شركة  ،  المٌام بأعمال الخرسانة الجاهزة والمماوالت العامة والتورٌدات فً مجال  -  4

عمال الخرسانة الجاهزة ، عن المٌام بأ 1121برلم  21111119،لٌدت فى  411111.111النشاط وأنشاء الطرق  ،رأس مالها   

 9شمة   2مدخل  13والمماوالت العامة والتورٌدات فً مجال النشاط وأنشاء الطرق ، بجهة : العامرٌة مساكن عبدالمادر بلون 

 لسم -العراٌس 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111113، وفى تارٌخ    3394دمحم صافى دمحم حمٌدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 3فى  1191المٌد برلم محو 

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    3413اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جاحر عبد الحمٌد مهنى لرٌن  ،  ت   - 2

 بسبب الوفاه 2111/ 11/ 5فى  1191تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تارٌخ    941حسن احمد حسن عبداللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 6فى  1192بامر محو رلم تم محو المٌد 

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تارٌخ    1319نادٌه دمحم احمد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 6فى  1193محو المٌد برلم محو 

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تارٌخ    3616د  ،  سبك لٌده برلم : محمود دمحم صالح على  ،  تاجر فر   - 5

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 6فى  1194محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تارٌخ    9639عبدالمادر جابر فرغلى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 6فى  9639ٌد بامر محو رلم محو الم

، وفى تارٌخ    9929كامل امبٌوه عبد العاطى ٌادم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : -امبٌوه للمماوالت العمومٌه   - 9

 1196تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم    21111119

، وفى تارٌخ    9442ابراهٌم امٌن دمحم حماد الفخرانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -التصدٌر الفخرانى لالستٌراد و   - 9

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 11فى  1199تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21111111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    21111119، وفى تارٌخ    9134محمود عبدالجابر علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 19فى  1199محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    3934صالح عوض عبد الجواد مفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 1191السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم    21111111، وفى تارٌخ    2511سامح للتجاره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -سامح مصطفً عبدالجواد    - 11

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 11فى  1111محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    9553عبد الصبور دمحم دمحم جالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 21فى  1112تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    9919صفوت احمد رشدى دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 21فى  1113السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111121رٌخ ، وفى تا   9342الشحات عبدهللا دمحم المالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 21فى  1111تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111121، وفى تارٌخ    9319حسن دمحم حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 رن التجارةبسبب ت 2111/ 11/ 21فى  1114المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111125، وفى تارٌخ    961زٌنب موسى موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 25فى  1115المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111129، وفى تارٌخ    6354عطٌة عطٌة دمحم عطٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 1116محو المٌد الرئٌسً األخر بموجب أمر محو رلم 

تم    21111129، وفى تارٌخ    9116عالء صبحً عبدالستار عبدالرحمن مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 1119محو/شطب السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

   6465عبد ربه لتجارة األدوات المنزلٌة والسلع المعمرة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -د ربه دمحم عبد ربه أبراهٌم عب   - 11

 بسبب ترن التجارة 2111/ 11/ 29فى  1119تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21111129، وفى تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   4912دمحم رٌاض عبد السمٌع دمحم ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   4912ده برلم دمحم رٌاض عبد السمٌع دمحم ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  2

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111119وفً تارٌخ ،   6319عماد دمحم عبد السالم الشاذلً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1111111.111المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113وفً تارٌخ ،   4616عبد هللا ابراهٌم سالم طنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   4912رد ،، سبك لٌده برلم دمحم رٌاض عبد السمٌع دمحم ناصر  تاجر ف -  5

 جنٌه   1121111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   4912دمحم رٌاض عبد السمٌع دمحم ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   51111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111119وفً تارٌخ ،   9521أمل دمحم نجٌب فوزي المزاز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   941ل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد السالم جابر على اسماعٌ -  9

 جنٌه   3111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   941عبد السالم جابر على اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   3111111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111111وفً تارٌخ ،   212دمحم شلبى دمحم لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   9592تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسام دمحم مصطفى حسانٌن   -  11

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21111121وفً تارٌخ ،   1129دخٌل للطوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -عبدالحمٌد عبدالعزٌز عبدالحمٌد دخٌل  -  12

 جنٌه   4111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111124وفً تارٌخ ،   9961دمحم رشدي عبده ٌحًٌ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   1144طنطاوي لتورٌد المواد الغذائٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -د احمد محمود عبدالعزٌز طنطاوي محمو -  14

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21111125

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   3921ده برلم دمحم شعبان عبد الحمٌد جروان  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  15

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  5369محسن جمعه عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

مجمع الصناعات الثالثة برج العرب ونشاطه تورٌد مستلزمات المصانع وراس ماله خمسون الف  151، رئٌسى اخر الكائن ب 

 -جنٌها 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  5369اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محسن جمعه عوض دمحم ، ت -  2

 - 151، برج العرب مجمع الصناعات الثالثة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  5369محسن جمعه عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 - 151محل رلم  3لعرب الجدٌدة مجمع الصناعات الصغٌرة المنطمة الصناعٌة ، برج ا

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  9165عبدالجواد ابراهٌم عبدالجواد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم - 91دة رلم وح 11بجوار الوحده الصحٌة حوشه   1وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة حارس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  9163ابراهٌم فؤاد فضل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -علً الطرٌك الرئٌسً بعد الجمعٌة الزراعٌة  2، العامرٌة النهضة سند 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  9164،  سبك لٌده برلم     دمحم شحات جمعه ابراهٌم دمحم الخالٌلً ، تاجر فرد -  6

 لسم -بجوار الطرٌك الرئٌسً  2وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة سند 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  9193احمد رمضان احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  - 19شمة  5مساكن مبارن بلون  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  9169فتحى مسعد على امٌن البالط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش عطا هللا العوامى خلف سنترال العوامى الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  9192سبك لٌده برلم     عزت احمد عبدالعاطى منصور ، تاجر فرد ،  -  1

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش التامٌن بحرى العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  9161عبدالمنعم دمحم دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -لهانوفٌل الـتأشٌر:   ، ش الكومى برج مكه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  9191النواجى لصٌانة المعدات الثمٌلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  -برج العرب الجدٌدة  -ش السوق  19الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21111114خ وفً تارٌ 9169عادل طه دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -ش فتح هللا العوامى امام سنترال الهانوفٌل  12 -دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  9191دمحم احمد عبداللطٌف ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -نع بالط السماحى مرغم خلف مص 21كٌلو  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  9166اٌمن احمد ساٌح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -الكٌنج مرٌوط ش الفتح خلف فٌال المنٌسى  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  9195رلم    اسامة احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  15

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العجمى الهانوفٌل ش الواحد االحد من ش رضوان 

وفً تارٌخ  9194محمود مراد حسن عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مراد لتصنٌع وتصدٌر المالبس الجاهزة  -  16

 لسم  -ن , وصف الـتأشٌر:   ، ش الفاروق خلف مدرسة الفاروق خلف مدرسة حسان العجمى تم تعدٌل العنوا 21111114

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  9196دمحم عبدالجلٌل ابراهٌم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

  -البركة بجوار مسجد العتٌك الدور االرضى برج العرب سوق  1الـتأشٌر:   ، برج العرب محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  9199سالم عبد الحمٌد شحاتة اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم -النهضة الشارع الرئٌسً بجوار المغسلة   2الـتأشٌر:   ، العامرٌة سند 

تم  21111115وفً تارٌخ  9191خلف دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فهد صالح -فهد لتجارة المٌاه الغازٌة  -  11

 لسم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة لرٌة الجزائر أخر ش بالمرٌة بعد المسجد الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  9191الحسٌنً عبدالرحٌم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -لبلً  21وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة شارع ابو المكارم طرٌك الوصلة ناصٌة شركة الماهرة لألخشاب ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9199احمد عطٌة بشٌر مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -الحدٌد والصلب فوق كافٌترٌا الصفا الهانوفٌل ش  36 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9193على رمضان على عصمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -ش البردوٌل بجوار صٌدلٌة العامرٌة ومدرسة حسن بن على االعدادٌة العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9192رضا شعبان محمود على نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -كٌنج مرٌوط بحرى السكة الحدٌد اول الطرٌك بجوار الشرٌف للمواد الغذائٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9111ٌده برلم    طه مصطفى احمد دمحم حمادى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  24

 لسم  -ش مسجد الطلخاوى بجوار مسجد الطلخاوى  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9191عبدالرحمن دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة مطروح ابو ٌوسف لبلى خلف محل الماضى  11كٌلو  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9194دمحم مرسى عبدالعزٌز مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -ش عطاهللا العوامى العجمى الهانوفٌل خلف سوبر ماركت االصدلاء  9خلف  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9196اسالم الطنٌخى ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم  -ابو ٌوسف بحرى ش فاطمة الزهراء خلف حلوانى ابو عمر  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 21111116وفً تارٌخ  9195سبك لٌده برلم      مصطفى دمحم ٌعموب الراوى ٌعموب ، تاجر فرد ، -مصوغات الراوى  -  29

 لسم  -ش الروضة الخضراء ابو ٌوسف  32خلف  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9199ماٌكل مجدى شاكر للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -ش السالم  92 -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  9191خلف رشوان خلف عزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -نجع عبدالرواف ش الكبالت ش عباد الرحمن  -تأشٌر:   ، عامرٌة الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  9111احمد فرٌج احمد ٌوسف حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -ش المحكمة المدٌمة  12الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة األحمدي مول محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111119وفً تارٌخ  9113عالء فرج دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -مجمع الصناعات الصغٌرة  -، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111119وفً تارٌخ  9112دمحم خالد دمحم مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 - 4شمة  - 1المجاورة الثامنة المنطمة الصناعٌة الثانٌة التصادى  6  -، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  6319عماد دمحم عبد السالم الشاذلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

  - 2111/  1/  1أعتبارا من تارٌخ  -جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة  6بلون  31ة رلم الـتأشٌر:   ، تعدل الً : لطع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  9119جادهللا فوزى جادهللا فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -اول ش الحدٌد والصلب الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  9116خٌرى زكرٌا مغازى فمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -لبلى من نور االسالم خلف مطعم العرب  19.5الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  9119رامى رمضان سعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى البٌطاش خلف عصٌر العمدة  15الـتأشٌر:   ، كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  9115نهله دمحم فؤاد اسماعٌل زهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم  -الدور االول  -والد منصور ش ا 26الـتأشٌر:   ، العجمى البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  9114تامر علوى احمد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -البٌطاش ش شهر العسل خلف كافٌترٌا بدوٌة  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  9111ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز عبدالجواد عبدالحمٌد ابو خضٌر ، تاج -  41

 -لرٌة عبدالباسط  -بنجر السكر  41العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  1114هٌام وحٌد العزب حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -ش عطاهللا العوامى خلف كافٌترٌا العوامى الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  1116نٌفٌن عبدالمنعم محمود مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -خلف مطعم الحارونى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الهانوفٌل  16كٌلو  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  1119جابر احمد جابر حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -ش الفتح خلف صٌدلٌة المروة  -العجمى الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113ارٌخ وفً ت 1113دمحم احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -العجمى  -العجمى مصنع السالم للسٌرامٌن  9البوابه  -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  1112مصطفى دمحم سعد دمحم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -البٌطاش  -خلف معهد الجزار  1لٌهى ش السما -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  6195فرج جرجس عجاٌبً عبد الملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 -فرة برج الشروق العصا 3سابما ش عوض دمحم عوض محل رلم  45ش  43الـتأشٌر:   ، تعدٌل تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 لسم 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  1111حسن للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حسن دمحم جمعه الجوهرى  -  49

 -محل  -نجع احمد لبلى ملن عبدالمادر عبدالستار برج العرب المدٌم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

وفً تارٌخ  1115دالرحمن عبداللطٌف عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رائد عب -الرائد لعموم التصدٌر  -  49

 لسم  -عزبة العراوة بجوار الحاج سعد  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة  21111113

تعدٌل العنوان , وصف تم  21111114وفً تارٌخ  9111علً محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

ونشاطه مخبز نصف الى بلدى وارس  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر النهضة ابو سمبل بجوار صٌدلٌة الشباب العامرٌة 

 لسم  -جنٌها  12111ماله 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21111114وفً تارٌخ  1119حسان السٌد الٌمانى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -( مجمع الصناعات الصغٌره 23( عنبر )12وحده ) -الـتأشٌر:   ، برج العرب  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  1119حسان السٌد الٌمانى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 - الشارع الجدٌد بملن/ راندا عبده دمحم-ش المعلمات  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  9219نٌفٌن وصفى حبٌب واصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -المنتزة ثان  -سٌدى بشر  616ش  22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119ارٌخ وفً ت 1111اسالم محمود فهٌم على مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -خلف مستشفى د / غلوش  -لبلى  15الهانوفٌل ن  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  1114السٌد صبحى السٌد بهلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -زالة من ش الهانوفٌل ش ابو غ -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل  21111119وفً تارٌخ  9111الٌوسف للمصاعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم -  55

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  31متفرع من ش  62ش  115العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  1116ٌه محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمنعم عط -  56

 لسم  -بجوار مسجد الكرٌم منزل عطٌه محمود  2وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة ابو سمبل 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21111119وفً تارٌخ  1112ٌحٌى زكري حافظ هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -الهانوفٌل  -ام زغٌو ش السالم امام الشركة االسالمٌة  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  9519دمحم السٌد عبدالرحٌم عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  - 5ش الحدٌد والصلب ابو ٌوسف بحرى شمة رلم  6الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان النشاط لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  1119د ،  سبك لٌده برلم    ناهد عبدالشافى عبدالمادر لطب الماحى ، تاجر فر -  51

 لسم  -طرٌك مطروح ش مدرسة اجٌاد  21ابو ٌوسف ن  9 -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  1111ممدوح احمد بطٌخ عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  -عزبة عالم لبلى من ش جابر من ش المستمبل خلف مخازن مالن  -ٌر:   ، دخٌلة الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  1113دمحم احمد رفاعى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  -الهانوفٌل  -ن ش الحدٌد والصلب عمارة العوامى امام احمد حسنٌ -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  1119جمال جابر التونى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  - 21ش مسجد الرحمن من ش اكتوبر ن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111119وفً تارٌخ  1111كرٌم دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم  -ش مدرسة شرٌن ثالث ش خلف المدرسة  -الهانوفٌل  -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  9111على محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -العامرٌة بجوار صٌدلٌة الشبابالـتأشٌر:   ، النهضة ابو سمبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  9111على محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -ش السوق بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك  2النهضة طٌبة  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  1111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شعبان الدسولً دمحم شعبان -  66

 لسم -خلف منزل ابو النور  1الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة طٌبة 

وفً تارٌخ  6391احمد ابراهٌم السٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ابو السعود لالنتاج الحٌوانى  -  69

  -الحزام األخضر برج العرب الجدٌدة  149تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : لطعة رلم  21111119

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  3439حفٌدة ابو الفضل محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

  -جع الطارف مركز المرنة وصف الـتأشٌر:   ، أفتتاح فرع بالعنوان : ن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21111119وفً تارٌخ  1531حفظً رشدي لوٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

اكتوبر شاطئ النخٌل ونشاطه بٌع مٌاه غازٌة وبٌرة داخل عبوات  23مع ش  11ناصٌة ش  26على  11افتتاح فرع كائن عمار رلم 

 لسم -مغلمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  9521أمل دمحم نجٌب فوزي المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

  -السوٌمة  5باكٌة  1مجاورة  -الـتأشٌر:   ، تعدل الً : برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119فً تارٌخ و 1531حفظى رشدى لوٌز عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم  -الـتأشٌر:   ، كٌنج مرٌوط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111119وفً تارٌخ  1531حفظى رشدى لوٌز عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 م لس -اكتوبر شاطئ النخٌل  23مع ش  11ناصٌة ش  26على  11الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  1124نجالء عبدالسالم عوض احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 -بجوار دار األٌتام  4حً سكنً ثالث محل  364وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111121تارٌخ  وفً 1126دمحم مخلص سٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم -، العامرٌة شارع مسجد الشرلاوي بجوار ممهً شكوكو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21111121وفً تارٌخ  1129دخٌل للطوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عبدالحمٌد عبدالعزٌز عبدالحمٌد دخٌل  -  95

  -الغربانٌات بحري السكة الحدٌد  -عرب المدٌم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111121وفً تارٌخ  1121طارئ عٌد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم  -بجوار مزرعة على عبدالحكٌم  5لطعه رلم  16، لرٌة الجمالء حوشه 

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  1125لطٌف البسومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌمة السٌد غازى عبدال -  99

 -منطمة السوق برج العرب المدٌم  -ش نمطة شرطة برج العرب  -, وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1122عبدالفتاح صابر نوٌجى واعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

  -باكٌة  -السوٌمة برج العرب الجدٌدة ارضى  1المجاورة  66باكٌة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1123السٌد عاطف شولى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

  -ارضى  -لسوٌمة المجاورة التاسعة الحى السكنى االول ا 31باكٌة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  1136خالد مصطفى لبٌصى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم  -ش السماحى خلف مصنع البالط  -وصف الـتأشٌر:   ، الدخٌلة الجبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1131فرد ،  سبك لٌده برلم    غالب عوض علً ٌونس ، تاجر  -  91

 لسم -سٌدي كرٌر بحري خلف سوبر ماركت روفه العوامً  26الـتأشٌر:   ، العامرٌة ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1135سمر حسٌن خلٌل علً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم -لـتأشٌر:   ، الهانوفٌل شارع دمحم المصري من شارع الهانوفٌل أول علوي ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1139بٌتر فتحى بطرس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -بجوار كافٌترٌا الطماوى  19الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف لبلى ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1142هارون مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح رمزى  -  94

 لسم  -البٌطاش -ش مسرح النجوم  3 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1139على عوض على ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم  -خلف فٌال ابو دٌب  26ن  -، ابو تالت    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1131مصطفً احمد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل خلف مساكن طلعت مصطفً عمارة الحاج ونٌس الدور االول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1141عادل محمود فراج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  -ش الطٌار امام حى العجمى خلف مطعم الدٌب  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1141دمحم ابراهٌم مصطفى دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  -شهر العسل خلف لصر العجمى  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1134شكري طلعت دمحم عطٌة خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم -لبنن األهلً الـتأشٌر:   ، البٌطاش شارع الرٌاض خلف شركة المٌاه وا

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  1131كافٌة ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -نادر دمحم رضا دمحم دمحم ابو الخٌر  -  11

 لسم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مدخل الناصرٌة امام المركز الدولى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  1133فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد عبدالرحمن ابراهٌم سلٌمان ، تاجر  -  11

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، الدخٌلة البحرٌة امام مستشفً لصر الشفاء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1132رٌمون عادل نجٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم -خٌلة خلف شركة مر للكٌماوٌات شارع المرور الـتأشٌر:   ، الد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  1129كرٌم احمد حسن احمد ابو كلٌلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 - 2محل رلم  -السوق التجارى  -لرٌة كازابالنكا  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  1121د عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم نجٌب محمو -  14

  - 1عمارات المستثمرٌن  شمة رلم  14وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة  

وفً  1144م    طنطاوي لتورٌد المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -محمود احمد محمود عبدالعزٌز طنطاوي  -  15

  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب نجع ابو نواره بجوار ترعة النجع شارع العمده فهٌم  21111124تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  1143دمحم عبدالرحٌم عبدهللا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم -امرٌة عزبة الصٌادٌن خلف لرٌة فلسطٌن منزل الحاج عبدالرحٌم الـتأشٌر:   ، الع

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  1111عالء عبدالصبور عبدالمعز طنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 -19,  16, 15لطع أرلام   3 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : برج العرب الجدٌدة جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة  بلون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  1159نادٌة عبدهللا احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

  -السوٌمة المجاورة التاسعة الحً السكنً األول  33الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة باكٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  1159اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شاهٌن علً شرٌف شامخ ، ت -  11

  -المجاورة التاسعة السوٌمة الحً السكنً األول  11الـتأشٌر:   ، برج العرب باكٌه 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21111125وفً تارٌخ  1146دمحم مصٌلحى على ابو حدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وراق العرب -ش السوق المدٌم من ش الجمعٌة الزراعٌة ش الغاز  29الـتأشٌر:   ، الوراق رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  1146دمحم مصٌلحى على ابو حدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم - 2رٌة مدخل رلم مساكن الجمهورٌة بجوار لسم العام 1الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  113مختار مفتاح هارون ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 -فمط  11سوق البركة محل رلم  -المجاورة التاسعة  -الـتأشٌر:   ، تعدل الً : برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  1149،  سبك لٌده برلم    خالد راف هللا حسن سعٌد ، تاجر فرد  -  113

 لسم  -ش سفن أب الرئٌسى امام مسجد المنٌره  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111129وفً تارٌخ  1155محمود زكرٌا احمد احمد محٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -ش سعد هللا ابو بكر العجمى البٌطاش الدخٌلة  2 -، دخٌلة  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1156فاطمة دمحم احمد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -هانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى خلف سٌرامٌن الفراعنة العجمى ال 15الكٌلو  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم  21111129وفً تارٌخ  1162كافٌترٌا وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عبدالحكم وهب هللا عبدالحمٌد دمحم  -  116

 لسم  -بحرى  21ش موبلٌكا ن  6تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1151رلم    دمحم احمد عبدالعزٌز فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  119

 لسم  -ش مسجد السالم خلف مسجد الموحدٌن ابو ٌوسف لبلى العجمى  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان  21111129وفً تارٌخ  1169دعاء ابراهٌم السٌد احمد خلٌل الخوانكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم  -ش الحدٌد والصلب ابو ٌوس بحرى العجمى  55 -صف الـتأشٌر:   ، دخٌلة , و

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111129وفً تارٌخ  1151دمحم على دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -، كٌنج مرٌوط لبلى السكة الحدٌد العامرٌة 

وفً تارٌخ  1161حافظ عبدهللا ابراهٌم حافظ عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -وت وفالتر السٌارات أل عبدهللا لزٌ -  111

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة طرٌك الكافوري بجوار محالت وش سلندر  21111129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1141عمر عزت عطٌة عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ام زغٌو ش السالم خلف شركة ابو الهول العجمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111129وفً تارٌخ  1169على احمد على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -ج مرٌوط الكٌن -، نهاٌة ش امام نجع ٌادم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1166رامى عارف خمٌس دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -امام السوق بجوار كافترٌا االسطورة  -الهانوفٌل  -طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى  215 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1164اهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منصور حسن تمام ابر -  114

 لسم  -الطرٌك الصحراوى خلف شركة العمده العامرٌة  26الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21111129وفً تارٌخ  1163هند ابراهٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -العجمى الهانوفٌل  9ش عٌد الطلخاوى البوابه  49الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111129وفً تارٌخ  1191ٌاسر حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -، ش الصدٌك متفرع من ش عمر المختار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1153رجب جمال منصور مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم  -الطرٌك الصحراوى اسكندرٌة الماهرة امام شركة الدواجن العامرٌة  51الكٌلو  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1161ده برلم    اشرف شعبان دمحمعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  119

 لسم  -ش الجٌش  21 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1191احمد معتصم احمد حلمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  لسم -البٌطاش  -ش الفردوس بٌانكى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1149احمد حمدى احمد دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -خلف لصر العجمى شهر العسل البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1161اسحك جمٌل شاكر شكرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 -الـتأشٌر:   ، برج العرب شارع الشواربً بهٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  21111129وفً تارٌخ  1165مصطفى محمود دمحم جمعه رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -البٌطاش  -ش الهدى من ش الحنفٌة  22وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1152عطٌة حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود صبرى -  123

 لسم  -ش الفادى ابو ٌوسف خلف مطعم الخالدٌن  16الـتأشٌر:   ، كٌلو 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21111129وفً تارٌخ  6354عطٌة عطٌة دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، الغاء لٌد الرئٌسً االخر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1154محسن رفاعى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -ش مكه البٌطاش العجمى الدخٌلة  6 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1192برلم    حفظى عبدالصبور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  126

 لسم  -ش السجاد العامرٌة الناصرٌة المدٌمة  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1151حماد دمحم عبدالغفار عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 -لبلً الطرٌك امام سوبر ماركت الزهراء  35ك اسكندرٌة مطروح ن الـتأشٌر:   ، برج العرب طرٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  1193فتحى ناصر صدٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم  -الـتأشٌر:   ، طرٌك البتروكٌماوٌات امام شركة جاسكو بجوار ممهى دمحم عبداللطٌف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21111129وفً تارٌخ  1194حمد ناجً دمحم عبدالفتاح عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  121

 -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة مول المدٌنة المنورة بجوار المستشفً العام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129 وفً تارٌخ 5691عوض دمحم عوض خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 -بجوار مسجد الرحمن  112عملٌة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111129وفً تارٌخ  5691عوض دمحم عوض خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

  -الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌم نجع أحمد 

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111116وفً تارٌخ  5519مراد فهمً عبدالرحمن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  أضافة نشاط : التطوٌر العماري والصناعً والزراعً

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111119وفً تارٌخ  9116فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌحًٌ دمحم شعبان ، تاجر -  2

 أضافة نشاط : تورٌد مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  6195فرج جرجس عجاٌبً عبد الملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ٌم كشرى وماكوالت خفٌفةالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى تحضٌر وتمد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  4912دمحم رٌاض عبد السمٌع دمحم ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى اصالح اجزاء مٌكانٌكٌة وكهربائٌة وتشغٌل معادن وتصنٌع تروس ودهان سٌارات بالدوكو ) بموجب 

 اولة نشاط صناعى من غرفة الصناعة (شهادة بمز

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  4912دمحم رٌاض عبد السمٌع دمحم ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

ب التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى اصالح اجزاء مٌكانٌكٌة وكهربائٌة وتشغٌل معادن وتصنٌع تروس ودهان سٌارات بالدوكو ) بموج

 شهادة بمزاولة نشاط صناعى من غرفة الصناعة (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  4912دمحم رٌاض عبد السمٌع دمحم ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

دوكو ) بموجب التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى اصالح اجزاء مٌكانٌكٌة وكهربائٌة وتشغٌل معادن وتصنٌع تروس ودهان سٌارات بال

 شهادة بمزاولة نشاط صناعى من غرفة الصناعة (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 21111119وفً تارٌخ  1531حفظً رشدي لوٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 النشاط لٌصبح / بوفٌة ومٌاه غازٌة وبٌرة داخل زجاجات مغلمة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111119وفً تارٌخ  2494فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد علً احمد السٌد ، تاجر  -  9

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111119وفً تارٌخ  9521أمل دمحم نجٌب فوزي المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدل الً : بٌع أسمان

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  3921دمحم شعبان عبد الحمٌد جروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 6من المجموعة  36والفمرة  11التأشٌر:  أضافة نشاط تورٌدات مٌكانٌكٌة وكهربائٌة وأستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  113جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مختار مفتاح هارون ابراهٌم ، تا -  11

 التأشٌر:  تعدل الً : / مخبز بلدى نصف ألى مطور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  1139بٌتر فتحى بطرس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  9164دمحم شحات جمعه ابراهٌم دمحم الخالٌلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119خ وفً تارٌ 1111اسالم محمود فهٌم على مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  9119جادهللا فوزى جادهللا فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل21111121وفً تارٌخ  1131غالب عوض علً ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  9191خلف رشوان خلف عزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تارٌخ وفً  1161حافظ عبدهللا ابراهٌم حافظ عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -أل عبدهللا لزٌوت وفالتر السٌارات  -  9

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111129

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  1159نادٌة عبدهللا احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114ٌخ وفً تار 9161عبدالمنعم دمحم دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  9191النواجى لصٌانة المعدات الثمٌلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121رٌخ وفً تا 1141دمحم ابراهٌم مصطفى دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  9111عبدالعزٌز عبدالجواد عبدالحمٌد ابو خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121تارٌخ  وفً 1132رٌمون عادل نجٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1163هند ابراهٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  1194احمد ناجً دمحم عبدالفتاح عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111114وفً تارٌخ  9166اٌمن احمد ساٌح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

تم تعدٌل 21111121وفً تارٌخ  1131كافٌة ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -نادر دمحم رضا دمحم دمحم ابو الخٌر  -  19

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  9114تامر علوى احمد العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119 وفً تارٌخ 1119جمال جابر التونى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  1131مصطفً احمد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21111129وفً تارٌخ  1155محمود زكرٌا احمد احمد محٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  9196دمحم عبدالجلٌل ابراهٌم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف التأشٌر: تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  9169عادل طه دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  9191دمحم احمد عبداللطٌف ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  1112ٌحٌى زكري حافظ هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  9111على محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111113وفً تارٌخ  1113مد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اح -  29

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  1164منصور حسن تمام ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111129وفً تارٌخ  1151ولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على دمحم مت -  21

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  1151حماد دمحم عبدالغفار عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  1122، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالفتاح صابر نوٌجى واعر  -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  1113دمحم احمد رفاعى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  1114رد ،  سبك لٌده برلم   السٌد صبحى السٌد بهلول ، تاجر ف -  33

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1156فاطمة دمحم احمد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1141   عمر عزت عطٌة عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1161اسحك جمٌل شاكر شكرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121ٌخ وفً تار 1123السٌد عاطف شولى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  1144طنطاوي لتورٌد المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمود احمد محمود عبدالعزٌز طنطاوي  -  39

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111124

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  1146،  سبك لٌده برلم   دمحم مصٌلحى على ابو حدٌد ، تاجر فرد  -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  9199ماٌكل مجدى شاكر للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  9199 احمد عطٌة بشٌر مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  9111احمد فرٌج احمد ٌوسف حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111121وفً تارٌخ  1125 كرٌمة السٌد غازى عبداللطٌف البسومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  43

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111119وفً تارٌخ  9113عالء فرج دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116 وفً تارٌخ 9194دمحم مرسى عبدالعزٌز مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  9111طه مصطفى احمد دمحم حمادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 21111126وفً تارٌخ  1149خالد راف هللا حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  1121خالد دمحم نجٌب محمود عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21111121وفً تارٌخ  1139على عوض على ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  9115نهله دمحم فؤاد اسماعٌل زهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21111111وفً تارٌخ  9119رامى رمضان سعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  9191الحسٌنً عبدالرحٌم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  9192رضا شعبان محمود على نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  1159شاهٌن علً شرٌف شامخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  9163ؤاد فضل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم ف -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111113وفً تارٌخ  9165عبدالجواد ابراهٌم عبدالجواد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  9199لحمٌد شحاتة اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالم عبد ا -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111119وفً تارٌخ  1119ناهد عبدالشافى عبدالمادر لطب الماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  1111دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111129وفً تارٌخ  1169دعاء ابراهٌم السٌد احمد خلٌل الخوانكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  1166عارف خمٌس دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى  -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21111121وفً تارٌخ  1129دخٌل للطوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبدالحمٌد عبدالعزٌز عبدالحمٌد دخٌل  -  62

 صتعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  9195اسامة احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  9194محمود مراد حسن عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مراد لتصنٌع وتصدٌر المالبس الجاهزة  -  64

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل 21111114

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1153رجب جمال منصور مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1154محسن رفاعى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  1116نٌفٌن عبدالمنعم محمود مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  1119جابر احمد جابر حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1192حفظى عبدالصبور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  1191احمد معتصم احمد حلمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  1531ى رشدى لوٌز عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حفظ -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119وفً تارٌخ  1111شعبان الدسولً دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1152ة حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود صبرى عطٌ -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  1114هٌام وحٌد العزب حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  1115الرحمن عبداللطٌف عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رائد عبد -الرائد لعموم التصدٌر  -  95

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111113

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1191ٌاسر حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1161عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف شعبان دمحم -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  9191عبدالرحمن دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  9169، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى مسعد على امٌن البالط  -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  1142سامح رمزى هارون مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  5691سبك لٌده برلم   عوض دمحم عوض خٌر هللا ، تاجر فرد ،   -  91

 التأشٌر: خاص

تم 21111115وفً تارٌخ  9191فهد صالح خلف دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فهد لتجارة المٌاه الغازٌة  -  92

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  1134شكري طلعت دمحم عطٌة خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  1112مصطفى دمحم سعد دمحم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  1165مصطفى محمود دمحم جمعه رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111119وفً تارٌخ  1116عبدالمنعم عطٌه محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  1111حسن للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سن دمحم جمعه الجوهرى ح -  99

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1193فتحى ناصر صدٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  1119السٌد الٌمانى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسان  -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  1124نجالء عبدالسالم عوض احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21111129وفً تارٌخ  1162كافٌترٌا وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -وهب هللا عبدالحمٌد دمحم عبدالحكم  -  11

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  1149احمد حمدى احمد دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اصوصف التأشٌر: خ

تم 21111116وفً تارٌخ  9195مصطفى دمحم ٌعموب الراوى ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصوغات الراوى  -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  9193احمد رمضان احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  9192عزت احمد عبدالعاطى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  1135سمر حسٌن خلٌل علً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124وفً تارٌخ  1143دمحم عبدالرحٌم عبدهللا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1151دمحم احمد عبدالعزٌز فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  9196اسالم الطنٌخى ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  1121طارئ عٌد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  1136بٌصى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد مصطفى ل -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  5369محسن جمعه عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111119وفً تارٌخ  1111د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح احمد بطٌخ عبدالموجو -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  9116خٌرى زكرٌا مغازى فمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  1129ر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم احمد حسن احمد ابو كلٌلة ، تاج -  115

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111129وفً تارٌخ  1169على احمد على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  1141رلم   عادل محمود فراج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  1126دمحم مخلص سٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111119رٌخ وفً تا 9112دمحم خالد دمحم مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111121وفً تارٌخ  1133دمحم خالد عبدالرحمن ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  9193على رمضان على عصمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : المصطفً  5519تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  1

 للتطوٌر العماري والصناعً والزراعً  

رٌة الً : فرست الى: تعدٌل السمة التجا 6319تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111119،  فى تارٌخ :   -  2

 للدهانات والصناعات الكٌماوٌة  

الى: أضافة السمة التجارٌة : تالل لألستشارات  9633تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  3

 الهندسٌة  

 تعدٌل السمة التجارٌة الى / مطعم باله  الى:  6195تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : أسمان البحر   9521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111119،  فى تارٌخ :   -  5

ارٌة الً : طٌبه لتصنٌع الى: تعدٌل السمة التج 1111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  6

 اللحوم  

 الى: أضافة السمة التجارٌة : األمٌن للرحالت   5299تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111129،  فى تارٌخ :   -  9

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3995برلم       21111114 عمر صابر الشحات صالح   ، تارٌخ : -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   21111114، وفى تارٌخ    915عٌن شمس  لالعمال  المعدنٌه جمٌل نظمى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

سجل وغٌر مشهر عنه تم فسخ الشركة تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ شركة تضامن عرفى ثابت التارٌخ ملخصه غٌر م

 وتصفٌتها نهائٌا

   21111114، وفى تارٌخ    915عٌن شمس  لالعمال  المعدنٌه جمٌل نظمى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 بسبب فسخ الشركة 2111/ 11/ 4فى  1191تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 6311هانى رمضان دمحم السٌد بدوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  4195سعٌد حسن برسى سلٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 لسم -و تاور الدورالثالث علوي بناٌة بورت 3نموذج  313ش باب الكرسته شمة  12وصف الـتأشٌر:   ، أفتتاح فرع بالعنوان : 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  4195سعٌد حسن برسى سلٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 لسم -الدورالثالث علوي بناٌة بورتو تاور  3نموذج  313ش باب الكرسته شمة  12وصف الـتأشٌر:   ، أفتتاح فرع بالعنوان : 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ابراهٌم دمحم زكً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : تصنٌع اثاث باب وشبان خشب والومٌتال ،  سبك لٌدها برلم   -المتحده  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ  2159

  ــــــــــــــــــــــ   

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عفٌف صالح المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أعادة توزٌع األنصبة فً رأس المال كما هو موضح فً عمد التعدٌل ،  -  1

 139برلم       21111113تارٌخ : 

هو موضح فً عمد التعدٌل ، عفٌف صالح المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أعادة توزٌع األنصبة فً رأس المال كما  -  2

 139برلم       21111113تارٌخ : 

شرٌف دمحم توفٌك دمحم فتحً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكة هدي دمحم الطرابٌلً من الشركة بوفاتها ، تارٌخ :  -  3

 6191برلم       21111126

تعٌٌن السٌد / عالء دمحم دمحم حسن عبدالعال مدٌر  -1مجلس ادارة   المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس -  4

مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الصحٌة والتموٌنٌة واجهزة الرلابة الصناعٌة والجمارن فً كل ما ٌتعلك بالشركة 

اسٌة المصرٌة الملزمة واالشراف الكامل من مراحل االنتاج وسالمه وجودة منتجات الشركة بحٌث تكون مطابمة للمواصفات المٌ

 علً جمٌع اعمال سحب العٌنات وغٌرها من االجراءات امام كافة الجهات االخري وعن اي مخالفات ومالحظات

 422برلم       21111129تعٌٌن السٌد / رضا عبدالفتاح مبرون متولً مدٌرمسئول مفوض فً تمثٌل الشركة ، تارٌخ :  -2

تعٌٌن السٌد / عالء دمحم دمحم حسن عبدالعال مدٌر  -1صم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  المهندس / عا -  5

مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الصحٌة والتموٌنٌة واجهزة الرلابة الصناعٌة والجمارن فً كل ما ٌتعلك بالشركة 

ت الشركة بحٌث تكون مطابمة للمواصفات المٌاسٌة المصرٌة الملزمة واالشراف الكامل من مراحل االنتاج وسالمه وجودة منتجا

 علً جمٌع اعمال سحب العٌنات وغٌرها من االجراءات امام كافة الجهات االخري وعن اي مخالفات ومالحظات

 422برلم       21111129تعٌٌن السٌد / رضا عبدالفتاح مبرون متولً مدٌرمسئول مفوض فً تمثٌل الشركة ، تارٌخ :  -2

تعٌٌن السٌد / عالء دمحم دمحم حسن عبدالعال مدٌر  -1المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  6

شركة مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الصحٌة والتموٌنٌة واجهزة الرلابة الصناعٌة والجمارن فً كل ما ٌتعلك بال

من مراحل االنتاج وسالمه وجودة منتجات الشركة بحٌث تكون مطابمة للمواصفات المٌاسٌة المصرٌة الملزمة واالشراف الكامل 

 علً جمٌع اعمال سحب العٌنات وغٌرها من االجراءات امام كافة الجهات االخري وعن اي مخالفات ومالحظات

 422برلم       21111129دٌرمسئول مفوض فً تمثٌل الشركة ، تارٌخ : تعٌٌن السٌد / رضا عبدالفتاح مبرون متولً م -2

تعٌٌن السٌد / عالء دمحم دمحم حسن عبدالعال مدٌر  -1المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  9

ابة الصناعٌة والجمارن فً كل ما ٌتعلك بالشركة مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الصحٌة والتموٌنٌة واجهزة الرل

من مراحل االنتاج وسالمه وجودة منتجات الشركة بحٌث تكون مطابمة للمواصفات المٌاسٌة المصرٌة الملزمة واالشراف الكامل 

 علً جمٌع اعمال سحب العٌنات وغٌرها من االجراءات امام كافة الجهات االخري وعن اي مخالفات ومالحظات

 422برلم       21111129عٌٌن السٌد / رضا عبدالفتاح مبرون متولً مدٌرمسئول مفوض فً تمثٌل الشركة ، تارٌخ : ت -2

تعٌٌن السٌد / عالء دمحم دمحم حسن عبدالعال مدٌر  -1المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  9

افة الجهات الصحٌة والتموٌنٌة واجهزة الرلابة الصناعٌة والجمارن فً كل ما ٌتعلك بالشركة مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة امام ك

من مراحل االنتاج وسالمه وجودة منتجات الشركة بحٌث تكون مطابمة للمواصفات المٌاسٌة المصرٌة الملزمة واالشراف الكامل 

 جهات االخري وعن اي مخالفات ومالحظاتعلً جمٌع اعمال سحب العٌنات وغٌرها من االجراءات امام كافة ال

 422برلم       21111129تعٌٌن السٌد / رضا عبدالفتاح مبرون متولً مدٌرمسئول مفوض فً تمثٌل الشركة ، تارٌخ :  -2

ل مدٌر تعٌٌن السٌد / عالء دمحم دمحم حسن عبدالعا -1المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1

مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الصحٌة والتموٌنٌة واجهزة الرلابة الصناعٌة والجمارن فً كل ما ٌتعلك بالشركة 

من مراحل االنتاج وسالمه وجودة منتجات الشركة بحٌث تكون مطابمة للمواصفات المٌاسٌة المصرٌة الملزمة واالشراف الكامل 

 العٌنات وغٌرها من االجراءات امام كافة الجهات االخري وعن اي مخالفات ومالحظاتعلً جمٌع اعمال سحب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 422برلم       21111129تعٌٌن السٌد / رضا عبدالفتاح مبرون متولً مدٌرمسئول مفوض فً تمثٌل الشركة ، تارٌخ :  -2

ام كل من وزارة الموي العامله والهٌئة العامة المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ام -  11

 للتأمٌنات االجتماعٌة وعن أي مخالفات ومالحظات مرتبطة بهما 

 تعٌٌن السٌد / صالح الدٌن صابر دمحم ابراهٌم مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها للمٌام بالعملٌات التالٌة : -3

 تحوٌل أرصدة الشركة بالجنٌه المصري والعمالت األجنبٌة بٌن بنون التعامل المفتوح بها حساب بأسم الشركة -

 ( لألستٌراد وتحوٌل لٌمة مستندات األستٌراد للمورد بالخارج  بأسم الشركة .4التولٌع علً نموذج ) - 

 422برلم       21111129أستالم وتسلٌم كافة المستندات ، تارٌخ :  -

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  امام كل من وزارة الموي العامله والهٌئة العامة  -  11

 للتأمٌنات االجتماعٌة وعن أي مخالفات ومالحظات مرتبطة بهما 

 لٌع نٌابة عنها للمٌام بالعملٌات التالٌة :تعٌٌن السٌد / صالح الدٌن صابر دمحم ابراهٌم مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة والتو -3

 تحوٌل أرصدة الشركة بالجنٌه المصري والعمالت األجنبٌة بٌن بنون التعامل المفتوح بها حساب بأسم الشركة -

 ( لألستٌراد وتحوٌل لٌمة مستندات األستٌراد للمورد بالخارج  بأسم الشركة .4التولٌع علً نموذج ) - 

 422برلم       21111129ة المستندات ، تارٌخ : أستالم وتسلٌم كاف -

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  امام كل من وزارة الموي العامله والهٌئة العامة  -  12

 للتأمٌنات االجتماعٌة وعن أي مخالفات ومالحظات مرتبطة بهما 

  ابراهٌم مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها للمٌام بالعملٌات التالٌة :تعٌٌن السٌد / صالح الدٌن صابر دمحم -3

 تحوٌل أرصدة الشركة بالجنٌه المصري والعمالت األجنبٌة بٌن بنون التعامل المفتوح بها حساب بأسم الشركة -

 بالخارج  بأسم الشركة .( لألستٌراد وتحوٌل لٌمة مستندات األستٌراد للمورد 4التولٌع علً نموذج ) - 

 422برلم       21111129أستالم وتسلٌم كافة المستندات ، تارٌخ :  -

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  امام كل من وزارة الموي العامله والهٌئة العامة  -  13

 بهما للتأمٌنات االجتماعٌة وعن أي مخالفات ومالحظات مرتبطة 

 تعٌٌن السٌد / صالح الدٌن صابر دمحم ابراهٌم مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها للمٌام بالعملٌات التالٌة : -3

 تحوٌل أرصدة الشركة بالجنٌه المصري والعمالت األجنبٌة بٌن بنون التعامل المفتوح بها حساب بأسم الشركة -

 ٌراد وتحوٌل لٌمة مستندات األستٌراد للمورد بالخارج  بأسم الشركة .( لألست4التولٌع علً نموذج ) - 

 422برلم       21111129أستالم وتسلٌم كافة المستندات ، تارٌخ :  -

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  امام كل من وزارة الموي العامله والهٌئة العامة  -  14

 االجتماعٌة وعن أي مخالفات ومالحظات مرتبطة بهما للتأمٌنات 

 تعٌٌن السٌد / صالح الدٌن صابر دمحم ابراهٌم مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها للمٌام بالعملٌات التالٌة : -3

 بأسم الشركةتحوٌل أرصدة الشركة بالجنٌه المصري والعمالت األجنبٌة بٌن بنون التعامل المفتوح بها حساب  -

 ( لألستٌراد وتحوٌل لٌمة مستندات األستٌراد للمورد بالخارج  بأسم الشركة .4التولٌع علً نموذج ) - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 422برلم       21111129أستالم وتسلٌم كافة المستندات ، تارٌخ :  -

رة الموي العامله والهٌئة العامة المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  امام كل من وزا -  15

 للتأمٌنات االجتماعٌة وعن أي مخالفات ومالحظات مرتبطة بهما 

 تعٌٌن السٌد / صالح الدٌن صابر دمحم ابراهٌم مسئول مفوض فً تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها للمٌام بالعملٌات التالٌة : -3

 ألجنبٌة بٌن بنون التعامل المفتوح بها حساب بأسم الشركةتحوٌل أرصدة الشركة بالجنٌه المصري والعمالت ا -

 ( لألستٌراد وتحوٌل لٌمة مستندات األستٌراد للمورد بالخارج  بأسم الشركة .4التولٌع علً نموذج ) - 

 422برلم       21111129أستالم وتسلٌم كافة المستندات ، تارٌخ :  -

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة وتشمل علً سبٌل المثال ولٌس الحصر  -  16

 كشوف الحساب ودفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وغٌرها من مستندات التعامل بٌن الشركة وكافة البنون .

الت األجلة الخاصة بعملٌات األستٌراد والتصدٌر بأسم الشركة والتولٌع علً التولٌع علً األلرارات والتعهدات البنكٌة والكمبٌا -

األلرارات والتعهدات والنماذج الخاصة بالجمارن والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والحجر الزراعً ووزارة 

 422برلم       21111129الصحة والهٌئة المومٌة لسالمة الغذاء ، تارٌخ : 

المهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة وتشمل علً سبٌل المثال ولٌس الحصر  -  19

 كشوف الحساب ودفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وغٌرها من مستندات التعامل بٌن الشركة وكافة البنون .

األجلة الخاصة بعملٌات األستٌراد والتصدٌر بأسم الشركة والتولٌع علً التولٌع علً األلرارات والتعهدات البنكٌة والكمبٌاالت  -

األلرارات والتعهدات والنماذج الخاصة بالجمارن والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والحجر الزراعً ووزارة 

 422برلم       21111129الصحة والهٌئة المومٌة لسالمة الغذاء ، تارٌخ : 

مهندس / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة وتشمل علً سبٌل المثال ولٌس الحصر ال -  19

 كشوف الحساب ودفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وغٌرها من مستندات التعامل بٌن الشركة وكافة البنون .

لة الخاصة بعملٌات األستٌراد والتصدٌر بأسم الشركة والتولٌع علً التولٌع علً األلرارات والتعهدات البنكٌة والكمبٌاالت األج -

األلرارات والتعهدات والنماذج الخاصة بالجمارن والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والحجر الزراعً ووزارة 

 422برلم       21111129الصحة والهٌئة المومٌة لسالمة الغذاء ، تارٌخ : 

س / عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة وتشمل علً سبٌل المثال ولٌس الحصر المهند -  11

 كشوف الحساب ودفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وغٌرها من مستندات التعامل بٌن الشركة وكافة البنون .

لخاصة بعملٌات األستٌراد والتصدٌر بأسم الشركة والتولٌع علً التولٌع علً األلرارات والتعهدات البنكٌة والكمبٌاالت األجلة ا -

األلرارات والتعهدات والنماذج الخاصة بالجمارن والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والحجر الزراعً ووزارة 

 422برلم       21111129الصحة والهٌئة المومٌة لسالمة الغذاء ، تارٌخ : 

عاصم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة وتشمل علً سبٌل المثال ولٌس الحصر المهندس /  -  21

 كشوف الحساب ودفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وغٌرها من مستندات التعامل بٌن الشركة وكافة البنون .

ة بعملٌات األستٌراد والتصدٌر بأسم الشركة والتولٌع علً التولٌع علً األلرارات والتعهدات البنكٌة والكمبٌاالت األجلة الخاص -

األلرارات والتعهدات والنماذج الخاصة بالجمارن والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والحجر الزراعً ووزارة 

 422برلم       21111129الصحة والهٌئة المومٌة لسالمة الغذاء ، تارٌخ : 

السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة وتشمل علً سبٌل المثال ولٌس الحصر  المهندس / عاصم -  21

 كشوف الحساب ودفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وغٌرها من مستندات التعامل بٌن الشركة وكافة البنون .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ملٌات األستٌراد والتصدٌر بأسم الشركة والتولٌع علً التولٌع علً األلرارات والتعهدات البنكٌة والكمبٌاالت األجلة الخاصة بع -

األلرارات والتعهدات والنماذج الخاصة بالجمارن والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والحجر الزراعً ووزارة 

 422برلم       21111129الصحة والهٌئة المومٌة لسالمة الغذاء ، تارٌخ : 

   ــــــــــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3394برلم       21111113، تارٌخ :  1915  2114/ 1/ 19دمحم صافى دمحم حمٌدة  تجدٌد اول  -  1

 3394برلم       21111113، تارٌخ :  1916  2111/ 1/ 16دمحم صافى دمحم حمٌدة  تجدٌد ثانى  -  2

 5369برلم       21111113، تارٌخ :  1921  2111/ 9/ 26محسن جمعه عوض دمحم  تجدٌد اول  -  3

 3413برلم       21111115تارٌخ :  ، 1941  2114/ 3/ 15جاحر عبد الحمٌد مهنى لرٌن  تجدٌد اول  -  4

 3413برلم       21111115، تارٌخ :  1941  2111/ 3/ 14جاحر عبد الحمٌد مهنى لرٌن  تجدٌد ثانى  -  5

 931برلم       21111116، تارٌخ :  1949  2114/ 1/ 31دمحم ابراهٌم  دمحم عبد الغنى  تجدٌد ثالث  -  6

 931برلم       21111116، تارٌخ :  1949  2111/ 1/ 21دمحم ابراهٌم  دمحم عبد الغنى  تجدٌد رابع  -  9

 941برلم       21111116، تارٌخ :  1951  2111/ 11/ 21حسن احمد حسن عبداللطٌف  تجدٌد رابع  -  9

 2191برلم       21111116، تارٌخ :  1959دمحم صالح الدٌن عبد الحمٌد احمد  تجدٌد ثانً   -  1

 1319برلم       21111116، تارٌخ :  1955  2112/ 9/ 26نادٌه دمحم احمد سلٌمان  تجدٌد ثانى  -  11

 1319برلم       21111116، تارٌخ :  1956  2119/ 9/ 25نادٌه دمحم احمد سلٌمان  تجدٌد ثالث  -  11

 3616برلم       21111116، تارٌخ :  1952  2114/ 5/ 11محمود دمحم صالح على  تجدٌد اول  -  12

 3616برلم       21111116، تارٌخ :  1953  2111/ 5/ 19محمود دمحم صالح على  تجدٌد ثانى  -  13

 4413برلم       21111119، تارٌخ :  1991  2115/ 11/ 11سالم مسعود فتح هللا مراجع  تجدٌد اول  -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 5263برلم       21111119، تارٌخ :  1991تجدٌد أول   دمحم رمضان دمحم بسٌونى  -  15

 915برلم       21111119، تارٌخ :  1993هشام احمد  احمد على  تجدٌد رابع   -  16

برلم       21111119، تارٌخ :  1992  2111/ 12/ 22على ابو لمر لتورٌد العمالة  تجدٌد ثانى  -على دمحم على جزر  -  19

3135 

 3691برلم       21111111، تارٌخ :  1995  2111/ 6/ 29ولٌد دمحم ابراهٌم  تجدٌد ثانى دمحم  -  19

 3959برلم       21111111، تارٌخ :  1996  2111/ 11/ 29احمد فراج عبد الرحمن دمحمٌن  تجدٌد ثانى  -  11

 4616برلم       21111113، تارٌخ :  1996  2116/ 1/ 29عبد هللا ابراهٌم سالم طنه  تجدٌد اول  -  21

 3195برلم       21111114، تارٌخ :  1919دمحم شحاتة دمحم عبد المطلب دمحم  تجدٌد ثانً   -  21

 4966برلم       21111114، تارٌخ :  1919فرج اسماعٌل خمٌس عبد الرازق  تجدٌد أول   -  22

 3919برلم       21111119، تارٌخ :  1111  2111/ 1/ 9السٌد دمحم السٌد احمد حمود  تجدٌد ثانى  -  23

 5214برلم       21111119، تارٌخ :  1112صالح فرج عبد الفتاح مخٌون  تجدٌد أول   -  24

    21111119، تارٌخ :  1122  2119/ 11/ 5مكتب الصدٌك للتوزٌع  تجدٌد ثانى  -ابو بكر الصدٌك دمحم امٌن احمد  -  25

 3219برلم   

 941برلم       21111111، تارٌخ :  1131  2111/ 11/ 26جابر على اسماعٌل  تجدٌد رابع  عبد السالم -  26

 3934برلم       21111111، تارٌخ :  1121صالح عوض عبد الجواد مفتاح  تجدٌد ثانً   -  29

 2511برلم       21111111، تارٌخ :  1132  2112/ 3/ 11سامح للتجاره  تجدٌد اول  -سامح مصطفً عبدالجواد  -  29

 2511برلم       21111111، تارٌخ :  1133  2119/ 3/ 1سامح للتجاره  تجدٌد ثانى  -سامح مصطفً عبدالجواد  -  21

 2195برلم       21111121، تارٌخ :  1141  2111/ 2/ 13مصنع السراج  تجدٌد اول  -دمحم السٌد دروٌش السراج  -  31

 2195برلم       21111121، تارٌخ :  1141  2115/ 2/ 12مصنع السراج  تجدٌد ثانى  - دمحم السٌد دروٌش السراج -  31

 5419برلم       21111121، تارٌخ :  1146  2111/ 11/ 24الحسٌنً السٌد أحمد السٌد  تجدٌد اول  -  32

 5169برلم       21111124، تارٌخ :  1191عالء مفتاح عمرمفتاح  تجدٌد أول   -  33
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  
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 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


