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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن مخبز وحلوانى ،  2434برلم  21211212، لٌد فى  11111.111 دمحم عطٌة فتحى بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  1

 لسم -محل  -االرضى  -ش الروضة الخضراء ابو ٌوسف العجمى  62 -بجهة : دخٌلة 

عن عموم  2529برلم  21211221، لٌد فى  25111.111عبدالمحسن مصباح دمحم سالم عنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -شمة  -الطابك الثالث  -عمارة عجمى  -ش الرٌاض من ش البٌطاش  34عمار رلم  -ٌلة التصدٌر ، بجهة : دخ

برلم  21211221، لٌد فى  11111.111البدر لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -بدر عبدالحلٌم مصطفى دمحم  -  3

 لسم -عزبة الهجانة  -ش المدٌنة  7عمار رلم  -عن تجارة السٌارات ، بجهة : عامرٌة  2521

 21211211، لٌد فى  111111.111احمد زكى للمماوالت العامة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد زكى جالل ابو العال  -  4

 911مساكن  -برج العرب الجدٌدة  2عمار رلم  -عن مماوالت عامة وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : برج العرب  2446برلم 

 -ب  14شمة رلم  -

، لٌد فى  12111.111ضٌف هللا عبدالحمٌد علً الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الخطٌب للبذور والمبٌدات  -  5

 لسم -كوبري شربات  1عن بٌع بذور ومبٌدات ، بجهة : العامرٌة النهضة طٌبة  2412برلم  21211213

عن دراي  2425برلم  21211216، لٌد فى  51111.111اله ،  دمحم عبداللطٌف عبدالغفار عاشور  ، تاجر فرد ، رأس م -  6

 - 13كلٌن ، بجهة : برج العرب الجدٌدة المجاورة الثالثة مول مراجع ٌمنً خدمات محل رلم 

عن صٌانة  2492برلم  21211217، لٌد فى  11111.111مبرون احمد مصطفى البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 لسم -محل  -ارضى  -ش الجٌش الدور االرضى الدخٌلة  29 -ٌة ، بجهة : دخٌلة المعدات المٌكانٌك

، لٌد فى  511111.111الشٌمى لعموم االستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم متولى حسن الشٌمى  -  9

عمار  -( ، بجهة : دخٌلة  12و  6 من المجموعة 36عن عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  2514برلم  21211217

 لسم -شمة  -الطابك الرابع  -ش ابو ٌوسف  49رلم 

عن تورٌد  2515برلم  21211219، لٌد فى  11111.111هدى احمد عبدالغنى البلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -شمة  -لطابك الرابع ا -البٌطاش  -ش اوالد منصور  51عمار رلم  -مستلزمات الفنادق ، بجهة : دخٌلة 

عن  2423برلم  21211216، لٌد فى  21111.111احمد محب عبدالمنعم عنتر دمحم المال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -الطرٌك الرئٌسى  -الحى السكنى الخامس  -بالمجاورة الثانٌة  7لطعه  -تجارة االسمنت ، بجهة : برج العرب 

عن مصنع طوب  2441برلم  21211211، لٌد فى  11111.111م ابو طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد كمال ابراهٌ -  11

 لسم -البٌطاش  -ام زغٌو خلف مصنع الطوب الرملى خلف مجمع المدارس  -، بجهة : دخٌلة 

عن مماوالت  2463م برل 21211212، لٌد فى  111111.111احمد فاروق السٌد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -شمة  -الطابك االول علوى  -ش مكه من ش البٌطاش  77عمار  -عامة وانشاءات معمارٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌدات  2467برلم  21211212، لٌد فى  45111.111البدرى للتورٌدات الصناعٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

شمة  -الدور الثالث  -خلف االندلس والحجاز العجمى البٌطاش  21بلون  -ٌة ، بجهة : دخٌلة صناعٌة والمستلزمات الطبٌة والهندس

 لسم - 2رلم 

عن  2424برلم  21211217، لٌد فى  11111.111ابراهٌم مبارن لندٌل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -أل مبارن  -  14

 لسم -الصحراوي نجع العرجً خلف مطابع األهرام شارع مسجد الكوثر  لبلً الطرٌك 22تورٌد بالستٌن ، بجهة : العامرٌة ن 
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عن معرض بٌع  2531برلم  21211223، لٌد فى  11111.111فتحى مبرون فضل سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -ش اسماء بنت ابى بكر  -وتجارة التون تون ، بجهة : عامرٌة 

عن  2533برلم  21211223، لٌد فى  51111.111لفضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سماح انور عبد الحافظ ابو ا -  16

الجٌزة ونشاطه مكتب توزٌع  -مصنع مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : ش المعسكر ابو رواش مركز منشأة المناطر 

 جنٌها 511111مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر براس مال 

عن  2533برلم  21211223، لٌد فى  51111.111ابو الفضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سماح انور عبد الحافظ  -  17

 -مصنع مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : شارع عبد المولً سالم بجوار مستشفً ام المري برج العرب 

عن رحالت  2547برلم  21211224، لٌد فى  11111.111عماد الدٌن حمدى سعد صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -شمة  -الطابك الثانى  -البٌطاش  -ش مكه  45عمار رلم  -داخلٌة وسفارى ، بجهة : دخٌلة 

، لٌد فى  21111.111الجوهرى لالغذٌة والمشروبات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود حسن دمحم الجوهرى  -  12

الشارع الجدٌد خلف معرض  -البٌطاش  -المشروبات ، بجهة : دخٌلة عن تورٌد وتجارة االغذٌة و 2556برلم  21211224

 لسم -حلوٌات خالد 

عن تورٌد  2415برلم  21211212، لٌد فى  111111.111دمحم على متولى على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

اول علوى  -البٌطاش  -تشفى سارة العجمى طرٌك اسكندرٌة مطروح بحرى خلف مس 15كٌلو  -المستلزمات الطبٌة ، بجهة : دخلٌة 

 لسم -شمة  -

عن ورشة تصلٌح  2412برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم احمد دمحم احمد الطوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -محل  -ارضى  -كوبرى شربات بجوار صٌدلٌة رزق  1النهضة طٌبة  -اجزاء مٌكانٌكٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن تسوٌك عمارى  2421برلم  21211215، لٌد فى  111111.111على على الباتع الدعدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 -شمة  -محلى شمة بالدور االول  2حى الثانى مجاورة  -، بجهة : برج العرب 

عن عموم  2496برلم  21211217، لٌد فى  511111.111على رشاد على جبرٌل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -شمة  -الدور الثالث  -ش عبدالفتاح الطلخاوى العجمى البٌطاش  32 -االستٌراد والتصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن ممهى عمومى ،  2511برلم  21211219، لٌد فى  11111.111حسام دمحم دمحم حلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -البٌطاش  -عسل بجوار سوبر ماركت لدرى ابو دٌب شهر ال -بجهة : دخٌلة 

عن بمالة ،  2517برلم  21211212، لٌد فى  11111.111اسالم حمزه محمود فرج هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -ش النصر للسٌارات متفرع من ش الرضوان  -بجهة : دخٌلة 

عن اتٌلٌه  2575برلم  21211226، لٌد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  رشا عبدالرازق السٌد عبدالرازق  ، تاج -  26

 لسم -ش عٌن شمس متفرع من ش البٌطاش الرئٌسى  -مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة 

عن بٌع احذٌة  2594برلم  21211226، لٌد فى  11111.111دمحم احمد شافعى توفٌك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 لسم -كامب شٌزار  -سوق شٌدٌا  -ش ادفو  93، بجهة : عمار رلم  رٌاضٌة

عن تصدٌر  2472برلم  21211212، لٌد فى  25111.111جوزٌف موسٌس مٌسان موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

شمة  -اول علوى  -ابو ٌوسف العجمى  19ش نور االسالم من طرٌك اسكندرٌة مطروح كٌلو  34 -وتورٌد معادن ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -

عن استثمار عمارى  2471برلم  21211212، لٌد فى  111111.111دمحم حفنى عثمان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -الطابك الثالث علوى شمة  -ابو ٌوسف  -ش الحدٌد والصلب  45عمار رلم  -، بجهة : دخٌلة

عن  2542برلم  21211224، لٌد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالعزٌز برعً عبدالجلٌل برعً  ، -  31

 لسم -عموم التصدٌر ، بجهة : العامرٌة شارع طٌبة امام مسجد طٌبة النهضة خلف صٌدلٌة د/ عماد الثانً علوي 
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 2554برلم  21211224، لٌد فى  111111.111عبدالعاطى عبدالسالم احمد على عشٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -شمة  -الطابك الثانى  -ش ابو ٌوسف  44عمار رلم  -عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن استٌراد  2561برلم  21211224، لٌد فى  511111.111سعٌد ٌوسف عمر ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -شمة  -الطابك الثالث  -سٌدى بشر لبلى  524ش  19ة : عمار رلم ( ، بجه 12و  6من المجموعة  36وتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 لسم

عن عموم تصدٌر  2567برلم  21211225، لٌد فى  25111.111اٌهاب دمحم عبدالحى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -شمة  -ثانى علوى  -ش عبدالعزٌز خٌر هللا من ش الهانوفٌل  12 -، بجهة : دخٌلة 

عن  2417برلم  21211214، لٌد فى  11111.111حنان الرفاعى الدسولى ابراهٌم العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -شمة  -ش الرٌتش هوم الهانوفٌل الدخٌلة  11 -مصنع مالبس االطفال الجاهزة ، بجهة : دخٌلة 

عن تعبئة  2422برلم  21211216، لٌد فى  11111.111نصرة حسٌن عبدالحفٌظ كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 -ارضى  -بهٌج العزبة البحرٌة خلف بنزٌنة التعاون بجوار مسجد االٌمان  -وتغلٌف وتجارة المواد الغذائٌة ، بجهة : برج العرب 

 -شمة 

عن تورٌد االالت  2426برلم  21211217، لٌد فى  11111.111الفاضلى لالالت الزراعٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 لسم -محل  -االرضى  -الصحراوى اخر لرٌة عرابى  39كٌلو  -الزراعٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن  2511برلم  21211219، لٌد فى  11111.111خالد دمحم رافت عبدالتواب سعودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 لسم -شمة  -اول علوى  -اش ش لبضاٌا من ش البٌط 12 -تسوٌك معدات ، بجهة : دخٌلة 

عن تصدٌر ، بجهة  2471برلم  21211212، لٌد فى  25111.111دمحم عزمى محمود رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم -شمة  -ثالث علوى  -ش السالم من ش الهانوفٌل العجمى  64 -: دخٌلة 

عن عموم التصدٌر ،  2475برلم  21211213، لٌد فى  25111.111السٌد دمحم محمود بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -شمة  -الطابك الثانى علوى  -الدخٌلة البحرٌة  -ش البوستة  66عمار رلم  -بجهة : دخٌلة 

عن عموم  2474برلم  21211213، لٌد فى  25111.111ٌوسف رجب عبدالحمٌد غله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -شمة  -الطابك االول علوى  -الهانوفٌل  -ش ابن الخطاب  41عمار رلم  -ة : دخٌلة التصدٌر ، بجه

عن  2537برلم  21211223، لٌد فى  111111.111منصور عبدالعزٌز مراجع ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 -بجوار منزل الحاج  4رٌة الزد بعد محطه ل -بنجر السكر  -مماوالت عمومٌة وانشاء وهدم واصالح اساسات ، بجهة : عامرٌة 

 لسم -شمة 

عن كافٌترٌا ، بجهة :  2532برلم  21211224، لٌد فى  11111.111ابو العال سٌد ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 - 65محل رلم  - 212سوق  -برج العرب 

، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ابراهٌم سمر عوض نوٌجً -ابراهٌم سمر لتجارة السٌارات  -  43

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح الساحل الشمال  32عن تجارة سٌارات ، بجهة : العامرٌة ن  2541برلم  21211224

عن مصنع  2562برلم  21211225، لٌد فى  11111.111احمد جمال الدٌن فهمى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -شمة  -ارضى  -جاهزة ، بجهة : نهاٌة كوبرى العواٌد عزبة البكاتوشى الرمل  مالبس

عن خردوات ،  2419برلم  21211214، لٌد فى  11111.111دمحم احمد ابو رٌه رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لسم -محل  -ارضى  -وح العجمى ش الجزٌرة الخضراء من ش اسكندرٌة مطر 2لبلى  19ابو ٌوسف كٌلو  -بجهة : دخٌلة 

عن عموم تصدٌر ،  2416برلم  21211214، لٌد فى  25111.111كامل دمحم محمود ابو رٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -شمة  -النهضة ش السوق العامرٌة شمة بالدور االول  -بجهة : عامرٌة 

عن مصنع  2512برلم  21211219، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  دمحم احمد حمدان احمد جبرٌل  ، تاجر فرد ، ر -  47

 لسم -البٌطاش  -ش مسجد الطلخاوى  7عمار رلم  -مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة وتورٌد  2432برلم  21211212، لٌد فى  11111.111احمد حافظ ثابت احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم - 2مدخل  - 11شمة  -مساكن الهانوفٌل  12بلون  5عمار رلم  -: دخٌلة  الخضر والفاكهه ، بجهة

عن تجارة  2435برلم  21211212، لٌد فى  11111.111احمد ٌسرى دمحم احمد طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -شمة  -هانوفٌل ش عطاهللا الطلخاوى من ش ال 7عمار رلم  -وتوزٌع لعب االطفال والهداٌا ، بجهة : دخٌلة 

عن مركز  2459برلم  21211212، لٌد فى  11111.111محمود دمحم اسماعٌل ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -ش امن الدولة امام الحى بالعامرٌة  -صٌانة سٌارات ، بجهة : عامرٌة 

عن عموم  2525برلم  21211221، لٌد فى  25111.111مستور رمضان عبدالجواد خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -شمة  -الدور الثالث  - 2طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى ش مكه عمارة رلم  17كٌلو  -تصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن مكتب  2526برلم  21211221، لٌد فى  111111.111االمٌن للمماوالت العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -شمة  -اول علوى  -ش ورشة البالط العجمى الهانوفٌل  35 -مومٌة ، بجهة : دخٌلة مماوالت ع

عن تجارة  2549برلم  21211224، لٌد فى  11111.111دمحم صالح الدٌن جبرٌل مشرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -محل  -ش ابن خلدون  14عمار رلم  -الموبلٌا ، بجهة : عطارٌن 

عن منجد ومورد  2449برلم  21211211، لٌد فى  11111.111مدى على ابراهٌم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ح -  54

محل  -بجوار مسجد النور  -عزبة العراوه  -ش الزعٌم حسنى مبارن  -مراتب بانواعها وسراٌر ومطابخ خشبٌة ، بجهة : عامرٌة 

 لسم - 4رلم 

عن تصدٌر ، بجهة  2414برلم  21211212، لٌد فى  25111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  جابر السٌد جابر محمود  ،  -  55

 لسم -شمة  -ثانى علوى -ش ٌوسف الصدٌك من ش الهانوفٌل  37 -: دخٌلة 

عن مماوالت  2415برلم  21211213، لٌد فى  111111.111دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -ش الجمهورٌة امام مولف المالكى العامرٌة  -، بجهة : عامرٌة  عمومٌة

برلم  21211216، لٌد فى  51111.111زٌاد فون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -زٌاد مصطفً فهمً دمحم ابو الدهب  -  57

ٌص الألزمة ، بجهة : برج عن أكسسوارات محمول وكمبٌوتر وأتاري فٌما عدا خدمات األنترنت بعد الحصول علً التراخ 2424

 -سوق الزهور المجاورة التاسعة  23العرب الجدٌدة 

عن مماوالت  2493برلم  21211217، لٌد فى  111111.111حامد لاسم عبدالرازق سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -شمة  -اول علوى  -ش المدرسة عزبة المغاربة العامرٌة  2 -عمومٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن صناعة  2425برلم  21211217، لٌد فى  51111.111هاشم اسماعٌل دمحم ابو جالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الثالثة  11المطعة  2االبواب العازلة ، بجهة : برج العرب بلون 

عن صناعة  2425برلم  21211217، لٌد فى  51111.111، رأس ماله ،  هاشم اسماعٌل دمحم ابو جالله  ، تاجر فرد  -  61

 البحٌرة -االبواب العازلة ، بجهة : عزبة مطارٌد تبع او وافٌة الكبرى بملن / سعدٌة سعد زٌن الدٌن مركز الدلنجات 

عن  2515برلم  21211217، لٌد فى  111111.111عبدالناصر السٌد عبدالغنى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -شمة  -الطابك الثالث  -ش عٌن شمس من البٌطاش  41عمار  -استثمار عمارى ، بجهة : دخٌلة 

عن تصنٌع  2429برلم  21211212، لٌد فى  11111.111انور محمود ابو العنٌن العباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -شمة  -دور ارضى  -وبى من ش مسجد ناجى الدخٌلة ش الر -االلومٌتال ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد  2426برلم  21211216، لٌد فى  11111.111حسٌن احمد توفٌك حسان حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -شمة  -ش البٌطاش الرئٌسى  112عمار رلم  -وتجارة الخضر والفاكهه ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد مالبس  2461برلم  21211212، لٌد فى  111111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   مؤمن رجب دمحم خلٌل  ، -  64

 لسم -شمة  -ارضى  -ش عٌد مبرون متفرع من ش ابو زٌد عالم الدراٌسة بحرى  12 -جاهزة ، بجهة : دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد وبٌع  2532برلم  21211223، لٌد فى  11111.111دمحم حسٌن زٌدان عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -المصنوعات الجلدٌة ، بجهة : ش مخزن الزٌت بجوار لهوة االسطورة بالعامرٌة 

عن تجارة  2552برلم  21211224، لٌد فى  51111.111بشرى عبدهللا محمود الجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 -شمة  -لطرٌك الساحلى مطروح ابو صٌر ا 45ن  -مخلفات السفن ، بجهة : برج العرب 

عن مماوالت  2559برلم  21211224، لٌد فى  111111.111دمحمعبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 لسم -الهانوفٌل  -خلف المستشفى  -ثالث عمارة  -ش المستشفى فاطمة الزهراء  -مطروح  Aط  15ن  -عمومٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم تصدٌر ،  2566برلم  21211225، لٌد فى  25111.111عزة نصر عوض فارس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -شمة  -ثانى علوى  -ش بنن مصر امام بنن مصر الهانوفٌل  2 -بجهة : دخٌلة 

عن مكتب  2411برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ولٌد عبدالمولى عبدالجواد مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 -شمة  -االول  -بهٌج خلف المدرسة االبتدائٌة  -رحالت وخدمة لٌموزٌن ، بجهة : برج العرب 

عن رحالت ،  2412برلم  21211212، لٌد فى  11111.111مجدى سعٌد ابراهٌم سعدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -شمة  -الدور االول  -لعجمى ش الهانوفٌل الرئٌسى ا 35 -بجهة : دخٌلة 

عن تصنٌع االثاث  2454برلم  21211211، لٌد فى  51111.111كٌرلس غالى ٌوسف غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 7وحده  12مجمع الصناعات الصغٌرة عنبر  -المنزلى ومستلزماته من االخشاب وتكسٌة االلواح الخشبٌة ، بجهة : برج العرب 

 -صناعٌة الثانٌة منطمة 

عن خلط وتعبئة  2455برلم  21211211، لٌد فى  111111.111فاتن دمحم دمحم موسى العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

نموذج أ مجمع الصناعات  2عنبر رلم  3الوحدة رلم  -اسمدة ورلٌة ومخلبٌة سائلة واسمدة مركبة سائلة ، بجهة : برج العرب 

 -عرب الجدٌدة برج ال -الصغٌرة 

عن خلط وتعبئة  2455برلم  21211211، لٌد فى  111111.111فاتن دمحم دمحم موسى العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ش سالم المٌزانة خلف مولف العواٌد بملن / دمحم عبدالفتاح  44اسمدة ورلٌة ومخلبٌة سائلة واسمدة مركبة سائلة ، بجهة : عمار رلم 

 -اسماعٌل 

عن مماوالت  2427برلم  21211217، لٌد فى  111111.111آٌات دمحم حسن على السمطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 لسم -شمة  -الطابك الثانى علوى  -ش السالم من ش الهانوفٌل  92عمار رلم  -عمومٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن تجارة  2431برلم  21211212، لٌد فى  11111.111،   احمد عبدالسمٌع صبحى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  75

 لسم - 19ابو ٌوسف ن  -ش الروضة الخضراء  25عمار رلم  -لطع غٌار السٌارات ، بجهة : دخٌلة 

عن تجارة لطع  2422برلم  21211212، لٌد فى  11111.111خوٌلد دمحم محمود الخوٌلدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 لسم -الهانوفٌل  -مطروح  Aش عٌد ابو زٌد من ط  17عمار رلم  -ت ، بجهة : دخٌلة غٌار سٌارا

عن تصدٌر  2433برلم  21211212، لٌد فى  25111.111صالح عبدالمادر امٌن عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 لسم -مكتب  -ثانى علوى الطابك ال -ش الحدٌد والصلب من ش الهانوفٌل  11عمار رلم  -، بجهة : دخٌلة 

، لٌد فى  111111.111ابو غزاله لالنشاءات المعدنٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -فاٌز مساعد عبدالحلٌم ابو غزاله  -  79

 -بجوار مركز الرعاٌة الطبى  -خلف مجلس المرٌة  -بهٌج  -عن ورشة حدادة ، بجهة : برج العرب  2457برلم  21211212

 -ة والوحدة الصحٌ

عن خلط وتعبئة  2531برلم  21211221، لٌد فى  11111.111مصطفى دمحم احمد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لسم -اكتوبر  6شاطئ النخٌل  6بالدور الخامس علوى عمارة  22شمة  -االسمدة والمخصبات الزراعٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن  2527برلم  21211221، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ٌحٌى محمود ابو الٌزٌد عبدالعال  -  91

 لسم -شمة  -ارضى  -ش البوسته خلف شركة االسمنت وادى الممر  2 -تجارة الخردة والمخلفات والحدٌد ، بجهة : دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد مواد  2545برلم  21211224، لٌد فى  11111.111مدحت سٌد عبدالعزٌز عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -ش الكابالت بجوار لاعة فرحة  -غذائٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن فطائر وبٌتزا  2571برلم  21211225، لٌد فى  111111.111وسام دمحم سعد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم -ن الوردٌا -المتراس  -المساكن الشعبٌة  1مدخل  3، بجهة : بلون 

عن صٌدلٌة ،  2442برلم  21211211، لٌد فى  12111.111رنا اٌهاب دمحم حسن نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 -محل  -ارضى  -بجوار لسم الشرطة  9لطعة  4بلون  5برج العرب الجدٌدة مجاورة رلم  -بجهة : برج العرب 

عن عموم  2511برلم  21211227، لٌد فى  25111.111رأس ماله ،   الصافى سعٌد عبدالسالم صدلة  ، تاجر فرد ، -  94

 لسم -شمة  -ثانى علوى  -ش هٌبة سعٌد لبلى العجمى  15ابو ٌوسف  19كٌلو  -تصدٌر ، بجهة : الدخٌلة 

عن تجارة  2521برلم  21211227، لٌد فى  5111.111رومانى رٌاض سعٌد طانٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 -بهٌج سند السنترال الحكومى بجوار مركز الشباب  -وات منزلٌة ، بجهة : برج العرب اد

عن ماكوالت  2322برلم  21211216، لٌد فى  5111.111فتحى احمد عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 -محل  -نى ارضى بالسوٌمة بالمجاورة التاسعة بالحى السك 1شعبٌة ، بجهة : برج العرب باكٌة رلم 

عن ماكوالت  2322برلم  21211216، لٌد فى  5111.111فتحى احمد عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 - 9شعبٌة ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بالعنوان برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة امام عنبر رلم 

عن تجارة  2437برلم  21211212، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرج عبدالسالم بسٌونى جاد  ،  -  99

 لسم -شمة  -خلف ملعب الكرة  -ش ابو الشوارب  32عمار رلم  -وتورٌد مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة 

عن تورٌد  2462برلم  21211212، لٌد فى  11111.111المنصف لمستلزمات الفنادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم -شمة  -الدور االول  -ش عمر المختار الهانوفٌل الرئٌسى  17 -مستلزمات الفنادق ، بجهة : دخٌلة 

عن تجارة  2469برلم  21211212، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالغنى عبدربه عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -عزبة التمٌر  -ش االمام مالن  11عمار رلم  -رٌة وتورٌد الخضر والفاكهه بالتجزئة ، بجهة : عام

برلم  21211224، لٌد فى  11111.111بٌوتى سنتر افكار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -افكار على دمحم عبدالمنعم على  -  21

 لسم -تراس الم -نجع العرب الجدٌدة  2ش  45عمار رلم  -عن بٌوتى سنتر مركز تجمٌل ، بجهة : مٌنا البصل  2551

عن خدمات النمل ،  2557برلم  21211224، لٌد فى  51111.111صابر دمحم فرغلى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -الهانوفٌل  -محل شمال مدخل العمار  -ش فتح هللا العوامى بعد السنترال بجوار شركة اللطف للبٌض  -بجهة : دخٌلة 

عن مماوالت  2414برلم  21211213، لٌد فى  111111.111جازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد عبدالغنى حامد ح -  23

 لسم -ش المسم بجوار مول مؤمن  -عمومٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن بٌع  2451برلم  21211211، لٌد فى  12111.111راندة فرج ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم - 9محل رلم  -الطابك االول  -البٌطاش  - 9بوابه  -مول العجمى ستار  -طفال ، بجهة : دخٌلة مالبس جاهزة ا

عن تورٌد مالبس ،  2421برلم  21211215، لٌد فى  11111.111منى عبدالكرٌم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -ش مخزن الزٌت امام صٌدلٌة الهجانة  -بجهة : عامرٌة 

عن تجارة وتورٌد  2511برلم  21211217، لٌد فى  11111.111مٌادة احمد على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -شمة  -االرضى  -البٌطاش الرئٌسى العجمى  21خلف  -مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة

عن  2514برلم  21211219، لٌد فى  11111.111المهدى لمستلزمات الطرق والمرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 لسم -شمة  -ثانى علوى  -ش الروضة الخضراء ابو ٌوسف العجمى  15 -تورٌد مستلزمات الطرق والمرور ، بجهة : دخٌلة

عن مماوالت عمومٌة  2519برلم  21211212، لٌد فى  111111.111دمحم حسن دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم -ش الجٌش بجوار سوبر ماركت الهداٌا بالعامرٌة  -ر عمارى ، بجهة : عامرٌة واستثما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تفصٌل  2571برلم  21211226، لٌد فى  25111.111دمحم رمضان دمحم احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 - 345عبدالباسط م لرٌة  -بنجر السكر  -مالبس ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : برج العرب 

 21211227، لٌد فى  12111.111الصٌرفً لأللومٌتال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -حسام احمد حسب النبً الصٌرفً  -  111

عن تجارة وتورٌد األلومٌتال ، بجهة : برج العرب شارع جمال عبدالناصر بجوار التٌتً للكاوتش والدفراوي  2592برلم 

 -للكٌماوٌات 

، لٌد  12111.111مؤسسة شعبان عبٌد ابو زروق لتجارة األلمشة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عبان عبٌد زروق سعد ش -  111

 -عن تجارة األلمشة ، بجهة : برج العرب لرٌة بهٌج الشارع الرئٌسً بعد البوابة  2432برلم  21211211فى 

عن مخبز وحلوانى ،  2427برلم  21211212، لٌد فى  51111.111دمحم احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -بجوار بٌت الجملة  -امام مدخل مساكن الحدٌد والصلب  -ابو ٌوسف  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  19.5ن  -بجهة : دخٌلة 

، لٌد فى  25111.111مؤسسة حفظى لعموم التصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سامٌة مصطفى ابراهٌم دمحم حفظى  -  113

ش الحى متفرع من ش البٌطاش خلف فٌال رئٌس الحى العجمى  27 -عن عموم تصدٌر ، بجهة : دخٌلة  2441برلم  21211211

 لسم -شمة  -ارضى  -الدخٌلة 

 ، لٌد فى 11111.111الماضى لتورٌد المواد الغذائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم فتحى امٌن دمحم ماضى  -  114

 لسم -ش االندلس امام نادى سندر سبورت  -عن تورٌد مواد غذائٌة ، بجهة : عامرٌة  2473برلم  21211213

عن مصنع  2534برلم  21211223، لٌد فى  51111.111زٌنب محً الدٌن دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -بجوار مستشفً ام المري برج العرب  مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : شارع عبد المولً سالم

عن مصنع  2534برلم  21211223، لٌد فى  51111.111زٌنب محً الدٌن دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ونشاطه مكتب توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات  -الجٌزة  -كرداسة  -مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : بنى مجدول 

 -جنٌها  511111س مال برا -وتصدٌر 

عن تورٌد  2546برلم  21211224، لٌد فى  11111.111كمال حسٌن زٌدان عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم -ش المسم امام الرضوى للمشوٌات بالعامرٌة  -مستلزمات كهربائٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن مماوالت  2565برلم  21211225، لٌد فى  111111.111أس ماله ،  ٌاسر السٌد دمحم عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، ر -  119

 -الطابك الثانى علوى  -الهانوفٌل  -خلف عصٌر العمدة  -ثالث عمارة  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  15ن  -عمومٌة ، بجهة : دخٌلة 

 لسم -شمة 

عن معرض  2411برلم  21211212ٌد فى ، ل 11111.111دمحم ناصف ابراهٌم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 -بهٌج  -نجع ابو صوٌلح  -سٌارات ، بجهة : برج العرب 

عن تجارة  2495برلم  21211217، لٌد فى  11111.111احمد على جمعه عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -شمة  -ارضى  -خلف مسجد الصفا  -انوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح العجمى اله 17كٌلو  -حداٌد واسمنت ، بجهة : دخٌلة 

عن مكتب  2421برلم  21211217، لٌد فى  11111.111احمد سمٌر محمود على زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -شمة  -ش ابو زٌالد عالم العجمى البٌطاش  45 -دٌكور ، بجهة : دخٌلة 

عن بٌع مستلزمات  2512برلم  21211212، لٌد فى  12111.111رأس ماله ،   عز سالم سعٌد كرٌم  ، تاجر فرد ، -  112

 لسم - 2الشارع الرئٌسً كوبري شربات محل رلم  2انتاج مزارع داجنً وحٌوانً ، بجهة : العامرٌة النهضة طٌبة 

ن مكتب رحالت ، بجهة ع 2572برلم  21211226، لٌد فى  11111.111الدمحمى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 -محل  -ارضى  -بهٌج الشارع الرئٌسى امام صٌدلٌة البرج برج العرب  -: برج العرب 

عن تصدٌر  2591برلم  21211226، لٌد فى  111111.111رمضان سالم دمحم سالم مندول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم -كامب شٌزار  -ش دهان  6ة : عمار وتورٌد مواد غذائٌة ومماوالت عامة وتسوٌك عمارى ، بجه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2452برلم  21211212، لٌد فى  51111.111نورهان مجدى سنٌور السٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -ش السوق بجوار مسجد الشرلاوى  -عن اتٌلٌة مالبس جاهزة ، بجهة : العامرٌة 

عن  2465برلم  21211212، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عطٌات عبدالمنعم عبدالحمٌد دغمش  -  116

 لسم -شمة  -الطابك االول  -الهانوفٌل  -ش بدوى رٌاض  5عمار رلم  -اتٌلٌة مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة 

عن  2522 برلم 21211221، لٌد فى  111111.111فرحات خٌر هللا مبرون فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم -خلف الجمعٌة الزراعٌة  1لرٌة الفنجرى  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن تجارة  2542برلم  21211224، لٌد فى  21111.111دمحم السٌد سعٌد عبدالجلٌل المرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 لسم -ف كشرى الحارونى مطروح خل Aط  17الدارٌسة بحرى ن  -لعب االطفال ، بجهة : دخٌلة 

، لٌد  111111.111صابر ناجً علً ابو خزٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -أل ناجً للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  -  112

علً الشارع الرئٌسً  اول علوي  2عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : العامرٌة النهضة سند  2561برلم  21211225فى 

 لسم -د/ طلعت بجوار عٌادة 

عن تورٌد  2447برلم  21211211، لٌد فى  15111.111دمحم عبدالهادى خمٌس عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

بجوار مسجد  -ش الزعٌم دمحم حسنى مبارن  -عزبة العراوة  -وتصنٌع المراتب بانواعها وسراٌر ومطابخ خشبٌة ، بجهة : عامرٌة 

 لسم - 6محل رلم  -النور 

 2416برلم  21211212، لٌد فى  11111.111فاطمة محمود عبدالسالم دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -شمة  -الطابك اول علوى  -ش الصحابة متفرع من ش دمحم العجمى الهانوفٌل  3عمار رلم  -عن مركز تجمٌل ، بجهة : دخٌلة 

عن  2491برلم  21211217، لٌد فى  11111.111حرٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد لالكسسوارات ال -  122

 لسم -محل  -االرضى  -ش البٌطاش الرئٌسى العجمى  51 -اكسسوارات حرٌمى ، بجهة : دخٌلة 

 21211217 ، لٌد فى 11111.111سبٌته لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عبدالرازق ٌوسف سبٌته دمحم  -  123

 لسم -عمر المختار  -الكٌنج مرٌوط  2عمار رلم  -عن تجارة السٌارات ، بجهة : عامرٌة  2516برلم 

عن منجد عربى  2574برلم  21211225، لٌد فى  12111.111هانى دمحم على مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -ار صٌدلٌة دكتور هبه عبدالمنعم لرٌة احمد عرابى بجو -وافرنجى وستائر ، بجهة : عامرٌة 

عن محل  2597برلم  21211227، لٌد فى  11111.111ابراهٌم دمحم السٌد دمحم حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لسم -مصوغات ومجوهرات ، بجهة : الدخٌلة شارع الجٌش بجوار مسجد الهدي 

عن عموم  2431برلم  21211212، لٌد فى  25111.111رد ، رأس ماله ،  دمحم مفتاح عبدالجواد دمحم خضر  ، تاجر ف -  126

 لسم -شمة  -مطروح ثالث ش خلف مطعم ابو صابر  Aط  12.5ن  -التصدٌر ، بجهة : عامرٌة 

عن عموم  2464برلم  21211212، لٌد فى  25111.111السٌد دمحم حسانٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 لسم -شمة  -الدور الثانى  -ش بدوى رٌاض ابو ٌوسف بحرى العجمى  12 -بجهة : دخٌلة تصدٌر ، 

عن عموم  2522برلم  21211221، لٌد فى  25111.111عادل دمحم عبدالشكور حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 لسم -شمة  -ر الثانى الدو -العجمى  27ابو ٌوسف لبلى ش الفاروق رلم  19كٌلو  -تصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن  2523برلم  21211221، لٌد فى  11111.111الشرٌف لتجارة السٌارات الحدٌثة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -محل  -االرضى  -السراحنة الهوارٌة امام المدرسة محل ارضى  -تجارة سٌارات حدٌثة ، بجهة : عامرٌة 

برلم  21211224، لٌد فى  111111.111الجمٌل للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   - عبدهللا جمٌل عبدهللا دمحم -  131

 لسم -شمة  -علوى  -الطابك االول  -ش بن الخطاب من ش الهانوفٌل  62عمار رلم  -عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : دخٌلة  2552

 21211224، لٌد فى  25111.111ر فرد ، رأس ماله ،  برٌدان لعموم التصدٌر  ، تاج -عبدالسالم عطٌة حسٌن برٌدان  -  131

 لسم -شمة  - 7ش المحطة رلم  -عزبة المغاربة  -عن عموم التصدٌر ، بجهة : عامرٌة  2555برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  2563برلم  21211225، لٌد فى  111111.111عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 لسم -مٌة وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : العامرٌة النهضة العال الشرلٌة بجوار صٌدلٌه د/ وفاء نبٌل مماوالت عمو

عن تجارة لطع  2417برلم  21211212، لٌد فى  11111.111احمد ابراهٌم مختار ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 لسم -م محطة الكهرباء اما -لرٌة فلسطٌن  -غٌار السٌارات ، بجهة : عامرٌة 

عن مزرعة  2453برلم  21211211، لٌد فى  51111.111دمحم خمٌس دمحم دمحم الخبٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 لسم -مدخل المرٌة بجوار معرض الفتح لتجارة السٌارات  1النهضة فنجرى  -دواجن ، بجهة : عامرٌة 

عن مصنع  2497برلم  21211217، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  الحصافى للمالبس الجاهزة  ، تا -  135

 لسم -شمة  -االرضى  -ش المصنع عزبة الهجانة  12 -مالبس جاهزة ، بجهة : عامرٌة 

عن تجارة وتورٌد  2422برلم  21211217، لٌد فى  11111.111حمد فاٌز سعد ابو بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لسم -محل  -االرضى  -ام زغٌو طرٌك الوصلة خلف المسجد امام الممابر  -فات والخردة ، بجهة : عامرٌة المخل

، لٌد فى  11111.111سعٌد لتورٌد الزٌوت والشحومات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سعٌد خمٌس عبدالغنى سعٌد  -  137

الطابك االول علوى  -الهانوفٌل  -مطروح  Aط  17ن  -دخٌلة عن تورٌد الزٌوت والشحومات ، بجهة :  2512برلم  21211217

 لسم -

عن تجارة  2521برلم  21211227، لٌد فى  5111.111سناء شكرى رسله بسالٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 -بهٌج ش السنترال الحكومى خلف مركز العامرٌة  -الثالجات والسخانات والغساالت ، بجهة : برج العرب 

عن  2322برلم  21211212، لٌد فى  111111.111رٌهان محمود احمد محمود االسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

شمة  -البٌطاش  -اول شهر العسل  -ش غرٌب ابو عدس  -انشاءات وتركٌبات معدنٌة وجمالونات والمماوالت العامة ، بجهة : دخٌلة

 لسم -

عن جزارة ،  7946برلم  21211212، لٌد فى  111111.111ٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عثمان االحمدى دمحم درو -  141

 لسم -محل  -ارضى  -سموحة  -امتداد ادمون فرٌمون  16 -بجهة : سٌدى جابر 

عن جزارة ،  7946برلم  21211212، لٌد فى  111111.111عثمان االحمدى دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 -ونشاطه تربٌة مواشى  -برج العرب المدٌم بجوار مزرعة االشمولى  11.2لطعة  -بجهة : برج العرب 

عن تورٌد  2444برلم  21211211، لٌد فى  11111.111رامى نادر حلمى عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لسم -شمة  -ارضى  -الدخٌلة  -ش العجمى ش مسجد الطلخاوى البٌطا 7 -وبٌع اجهزة كهربائٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن  2472برلم  21211213، لٌد فى  25111.111سٌدة ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 لسم -شمة  -ثانى علوى  -ش الحنفٌة من ش البٌطاش العجمى  42 -عموم تصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن  2536برلم  21211223، لٌد فى  111111.111حٌم تاعب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابو زٌد بخاطره عبدالر -  144

 -نجع ابو عبد ش انور السادات خلف بنزٌنة عبده العمدة  -برج العرب المدٌم  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : برج العرب 

عن مماوالت  2541برلم  21211224ٌد فى ، ل 211111.111حمدي ربٌع عٌاد عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 لسم -بجوار مسجد األنوار النهضة أول علوي  2عامه وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : العامرٌة طٌبه 

عن  2569برلم  21211225، لٌد فى  111111.111سعد راضى حفناوى عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لسم -شمة  -عزبة سكٌنة  16ش العلم المصرى امتداد ش  5: عمار رلم المماوالت العمومٌة ، بجهة 

عن  2413برلم  21211212، لٌد فى  111111.111عبدالمنعم مرسى ابراهٌم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 لسم -وفٌل الهان -ش سالم عبدالعزٌز الطلخاوى  24عمار رلم  -تورٌد وتجارة المالبس الجاهزة ، بجهة : دخٌلة

عن تجارة االسمان  2492برلم  21211217، لٌد فى  11111.111دمحم حسن على الشوكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 لسم -محل  -ارضى  -ش جٌالتى عزة خلف ممهى السلطان حسٌن الهانوفٌل  9 -، بجهة : دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن عموم  2499برلم  21211217، لٌد فى  25111.111،  هبه عادل عبدالمعطى فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  142

 لسم -شمة  -ارضى  -العجمى  19ش نور االسالم من ش اسكندرٌة مطروح ابو ٌوسف بحرى كٌلو  49 -تصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

فى ، لٌد  11111.111نوٌجى لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عبدالمنعم جمٌل خمٌس نوٌجى  -  151

 لسم -خلف مستشفى العامرٌة  -نجع ابو بسٌسة  -بهٌج  -عن تجارة السٌارات ، بجهة : عامرٌة  2429برلم  21211217

عن عموم  2593برلم  21211226، لٌد فى  25111.111ماهر سعٌد عبدالجلٌل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم - 12شمة  -طابك ثانى علوى  -البٌطاش  -الماضى  ش منصور 44عمار رلم  -التصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن تجارة  2445برلم  21211211، لٌد فى  12111.111على انور معروف دمحم عتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 -محل  -ارضى  -بوابه بهٌج اول ش جمال عبدالناصر برج العرب  -لطع غٌار سٌارات ، بجهة : برج العرب 

عن مصنع مالبس  2535برلم  21211223، لٌد فى  51111.111مانً احمد دمحم رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  153

ونشاطه مكتب توزٌع مالبس جاهزة  -الجٌزة -كرداسة  -جاهزة ومفروشات ومراتب وتصدٌر ، بجهة : ش المعسكر ابو رواش 

 -جنٌها  511111ومفروشات وتصدٌر وراس ماله 

عن مصنع مالبس  2535برلم  21211223، لٌد فى  51111.111ً احمد دمحم رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امان -  154

 -جاهزة ومفروشات ومراتب وتصدٌر ، بجهة : امام السكه الحدٌد بجوار المستشفً الجدٌدة بهٌج 

عن تورٌد  2551برلم  21211224ى ، لٌد ف 11111.111السٌد ٌحى عبدالغفار معطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم -شمة  -الطابك االول  -الدخٌلة البحرٌة  -ش مسجد ناجى  27عمار رلم  -لطع غٌار السٌارات ، بجهة : دخٌلة 

عن مكتب  2562برلم  21211225، لٌد فى  11111.111حنان عبدالرازق عابدٌن حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لسم -امام مستشفً الصفوه  1هة : العامرٌة مساكن حسن عالم عماره رحالت ونمل ، بج

عن  2413برلم  21211213، لٌد فى  111111.111احمد عبدالفتاح عبدالحلٌم ابو لبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 -شمة  -ارضى  -بنجر السكر  159المرٌة المركزٌة رلم  -مماوالت عامة ، بجهة : برج العرب 

عن مكتب  2412برلم  21211215، لٌد فى  25111.111مبرون السٌد مبرون ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 لسم -نمل بالسٌارات ، بجهة : العامرٌة النهضة المسٌري شارع الفرن 

عن تورٌد وتجارة  2491برلم  21211217، لٌد فى  11111.111الباز لتجارة االخشاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لسم -شمة  -ارضى  -ش الفتح خلف مستشفى عباس حلمى العجمى البٌطاش  61 -االخشاب ، بجهة : دخٌلة 

عن تجارة  2513برلم  21211217، لٌد فى  11111.111عادل احمد فرغلى محروص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم -الهانوفٌل  -ش خٌر هللا من ش المستمبل عزبة عالم لبلى  29عمار رلم  -المالبس الجاهزة ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم التصدٌر ،  2516برلم  21211212، لٌد فى  25111.111حسٌن دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم -ش الجمهورٌة بجوار مول عمر المختار  -بجهة : عامرٌة 

عن تجلٌد  2576برلم  21211226، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد دمحم احمد عبداللطٌف -  162

 لسم -ش دمحم الشافعى  16 -وتورٌد ادوات مكتبٌة ، بجهة : اللبان 

عن  2442برلم  21211211، لٌد فى  25111.111هند جابر عبدالعزٌز دمحم الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 لسم -شمة  -دور ثالث  -ش عالء الدٌن متفرع من ش البٌطاش الدخٌلة  11 -دخٌلة تصدٌر ، بجهة : 

عن  2466برلم  21211212، لٌد فى  11111.111سامح نادى توفٌك جورجٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم -ش مخزن الزٌت من ش الجمهورٌة  13عمار رلم  -مصوغات ومجوهرات ، بجهة : عامرٌة 

، لٌد فى  11111.111سعداوى لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مؤمن سعداوى عبدالعاطى عمر  -  165

 لسم -محل  -ش المحطة مٌدان الجمهورٌة  -عن معرض سٌارات ، بجهة : عامرٌة  2476برلم  21211213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد مواد  2543برلم  21211224د فى ، لٌ 11111.111دعاء عادل محمود ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 - 7شمة رلم  -المجاورة الثامنة  -برج العرب الجدٌدة  13عمار رلم  -غذائٌة ، بجهة : برج العرب 

عن مكتب  2411برلم  21211213، لٌد فى  12111.111فتحً مستور عوض سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 لسم -السفن أب نجع المطعان بجوار مكتبة التوحٌد رحالت ، بجهة : العامرٌة خلف 

عن مماوالت  2512برلم  21211219، لٌد فى  111111.111احمد سلٌم سالم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 لسم -شمة  -الثالث  -ش الحى البٌطاش العجمى الدخٌلة  79 -عمومٌة ، بجهة : دخٌلة 

عن مماوالت  2519برلم  21211219، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم عزت دمحم عبدالحى -  162

اعلى السنجرى ومعمل  4شمة  1عمار رلم  9مجاورة رلم  -عامة وتورٌد الغالٌات ومستلزمات المصانع ، بجهة : برج العرب 

 -غرفة بشمة  -االندلس الدور الثانى 

عن ورشة  2577برلم  21211226، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود مبرون دمحم عبدالسالم   -  171

 لسم -محل  -ارضى  -امام صٌدلٌة فوزى العامرٌة  1طٌبة  -اصالح اجهزة مٌكانٌكٌة ، بجهة : عامرٌة 

عن عموم  2592برلم  21211226، لٌد فى  25111.111السٌد محمود على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 لسم -شمة  -الدور الثالث  -ش حمدى العوضى من ش الحنفٌة من ش البٌطاش  41 -تصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

، لٌد فى  111111.111الناصر للمماوالت العامة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -رضا ربٌع عبدالناصر مبرون  -  172

ثانى  -الهانوفٌل  -ابو ٌوسف  -ش مسجد الروضة  37عمار رلم  - عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : دخٌلة 2443برلم  21211211

 لسم -شمة  -علوى 

عن تصدٌر ، بجهة  2461برلم  21211212، لٌد فى  25111.111سحر على نصر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 لسم -شمة  -الرابع  -ش ورشة البالط الهانوفٌل العجمى الدخٌلة  24 -: دخٌلة 

عن تجارة  2462برلم  21211212، لٌد فى  11111.111معرض الملٌنى لتجارة السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 لسم -محل  -االرضى  -ش كورنٌش الدخٌلة برج النهى  22 -سٌارات ، بجهة : دخٌلة 

عن صالون تصفٌف  2524برلم  21211221، لٌد فى  11111.111تامر دمحم على النجٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 لسم -محل  -ارضى  -الشهٌد دمحم ٌوسف غالى سٌدى بشر بحرى المنتزة  15سابما حالٌا ش  35ش  17شعر ، بجهة : 

عن مكتب  2553برلم  21211224، لٌد فى  11111.111هبه دمحم خالد على ابو منصورة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 لسم -شمة  -الطابك االول علوى  -المندرة بحرى  -ش البحوث االسالمٌة  1افٌن ، بجهة : عمار رلم دٌكور وتصمٌم جر

، لٌد فى  11111.111مصنع ماضى للمالبس الجاهزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم جمال سٌد احمد حسٌن ماضى  -  177

 لسم -البٌطاش  -خلف مجمع الصناعات  - 9البوابة  -عن مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة  2419برلم  21211212

عن  2411برلم  21211213، لٌد فى  12111.111عبدالرزاق السٌد علً ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 لسم -امام مسجد التوبة عزبة المناٌفة  1مكتب رحالت ، بجهة : العامرٌة النهضة طٌبة 

عن عموم  2494برلم  21211217، لٌد فى  25111.111سالم نصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى عثمان دمحم -  172

 لسم -شمة  -ش االمام مالن طرٌك االسكندرٌة مطروح العجمى الهانوفٌل  26 -تصدٌر ، بجهة : دخٌلة

عن تجارة  2421برلم  21211217، لٌد فى  21111.111سهٌر كمال عبدالعال سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 لسم -شمة  -اول علوى  -ش على بن ابى طالب من ش الهانوفٌل العجمى  35 -مالبس جاهزة ، بجهة : دخٌلة 

عن مكتب  2513برلم  21211219، لٌد فى  51111.111كرٌم صالح هاشم منصور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 لسم -شمة  -اول علوى  -عسل امام المولف العجمى اخر ش شهر ال -دٌكور ، بجهة : دخٌلة 

عن مالبس جاهزة  2579برلم  21211226، لٌد فى  12111.111عالء جمال عربً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 - 25، بجهة : برج العرب الجدٌدة سٌتً مول الدور األول علوي محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن عموم  2591برلم  21211226، لٌد فى  25111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد وحٌد ابراهٌم دمحم سالم  ،  -  193

 لسم -شمة  -مطروح امام مستشفى عباس حلمى البٌطاش الطابك الثانى علوى  aط  15ن  -التصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم  2477برلم  21211213، لٌد فى  25111.111ٌاسر عبدالحمٌد حافظ دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 لسم -شمة  -الدور الثالث  -ش عبدالفتاح الطلخاوى العجمى الهانوفٌل  21 -تصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن عموم  2479برلم  21211213، لٌد فى  25111.111دمحم السٌد غرٌب دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 لسم -شمة  -ستمبل من عالم لبلى الدراٌسة الهانوفٌل ش الم 37عمار  -التصدٌر ، بجهة : دخٌلة 

عن تاجٌر  2539برلم  21211223، لٌد فى  12111.111عبدالسالم فوزى دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 -بجوار كافٌترٌا ابو عرب  -بهٌج  -معدات ، بجهة : برج العرب 

عن تورٌدات  2544برلم  21211224، لٌد فى  111111.111فرد ، رأس ماله ،   اسالم احمد السٌد سالمه  ، تاجر -  197

 -غذائٌة ، بجهة : برج العرب الكافوري بجوار محطة بنزٌن النصر لبل بوابة مرور برج العرب 

 عن 2564برلم  21211225، لٌد فى  11111.111تامر مرسى مرسى ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 لسم -شمة  -البٌطاش  -ش مسجد الطلخاوى  12عمار رلم  -معرض موبلٌا ، بجهة : دخٌلة 

عن بٌع مالبس ،  2451برلم  21211211، لٌد فى  51111.111احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 لسم -ة الصحة امام صٌدلٌ -امام منصور للخٌوط  -ش مسجد الشرلاوى  -بجهة : عامرٌة 

برلم  21211217، لٌد فى  11111.111بٌوتى سنتر المال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد دمحم كمال عباس دمحم المال  -  121

الطابك االول  -مطروح ابو ٌوسف  Aش المستشار بدوى رٌاض من ط  14عمار رلم  -عن مركز تجمٌل ، بجهة : دخٌلة  2422

 لسم -شمة  -علوى 

عن عطارة  2517برلم  21211219، لٌد فى  12111.111جمال حسٌن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -ارضى  - 2ش الزعٌم حسنى مبارن الترعة سابما بجوار ماركت التموى محل رلم  -ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : عامرٌة 

عن مكتب  2521برلم  21211212، لٌد فى  211111.111،  احمد صافً ضوله شامخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  122

 لسم -بجوار مسجد ابو طرفاٌه  1تورٌدات فً مجال المماوالت ومواد البناء ، بجهة : العامرٌة النهضة طٌبة 

ٌد عن تجارة حدا 2572برلم  21211225، لٌد فى  51111.111كرٌم على دمحم سعد الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

الحى السكنى االول برج  3مجاورة  1مول ٌمنى مراجع منطمة خدمات رلم  3و   2و  1محل  -ودٌكورات ، بجهة : برج العرب 

 -محل  -ارضى  -العرب الجدٌدة 

عن توكٌالت  2599برلم  21211227، لٌد فى  25111.111ربٌع محً الدٌن احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -بجهة : الدخٌلة شارع الخلفاء الهانوفٌل  تجارٌة ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم مسعود عبدالرازق ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بأعمال تشكٌل الصاج والمعادن للمنتجات الخاصة بلوحات الكهرباء  -  1

، عن المٌام بأعمال تشكٌل الصاج والمعادن  2423برلم  21211217،لٌدت فى  12111.111مالها    وحوامل الشاشات    ،رأس

 -للمنتجات الخاصة بلوحات الكهرباء وحوامل الشاشات ، بجهة : برج العرب المدٌم شارع عبده جرارات 

ت التجارٌة وادارة الموالت وانشاؤها  ،رأس شركة تحٌة دمحم سعٌد وشرٌكها   شركة  ،  الامة المطاعم والكافٌترٌات والمحال -  2

، عن الامة المطاعم والكافٌترٌات والمحالت التجارٌة وادارة الموالت  2595برلم  21211226،لٌدت فى  31111.111مالها   

 لسم -الطرٌك الصحراوى بجوار الكارتة للمادم من الماهرة االسكندرٌة  32وانشاؤها ، بجهة : ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16111.111الكمٌلى لالعالف   شركة  ،  تصنٌع االعالف لدى الغٌر وتجارتها  ،رأس مالها    -عثمان وشركاه فاٌز شاٌخ  -  3

خلف  -برج العرب المدٌم  -، عن تصنٌع االعالف لدى الغٌر وتجارتها ، بجهة : برج العرب  2329برلم  21211212،لٌدت فى 

 -مسجد المدٌنة 

،لٌدت  11111.111الصٌرفى للرحالت   شركة  ،  رحالت ونمل داخلى  ،رأس مالها    -سامح السٌد الصٌرفى وشرٌكته  -  4

 لسم - 21، عن رحالت ونمل داخلى ، بجهة : ش التموى خلف مطعم كنارى مٌدان ن  2327برلم  21211212فى 

 21211211ٌدت فى ،ل 111111.111مصطفى احمد على حمادة وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌة  ،رأس مالها    -  5

 لسم -شمة  -ابو ٌوسف الهانوفٌل  -ش مسجد الروضة  -، عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : دخٌلة  2439برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    21211215، وفى تارٌخ    5697دمحم المتولى على المرشدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 بسبب ترن التجارة 2121/ 2/ 5فى  1233محو المٌد بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    7516فرد  ،  سبك لٌده برلم : عمرو فتحى محمود حسن مٌرة  ،  تاجر  -مٌرة لتجارة االدوات الصحٌة    - 2

 بسبب ترن التجارة 2121/ 2/ 5فى  1232تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    21211215

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    5327عمروعصام دمحم حسٌن دمحم جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 بسبب ترن التجارة 2121/ 2/ 6فى  1236محو المٌد بامر محو رلم  السجل  تم

تم محو/شطب السجل  تم    21211216، وفى تارٌخ    7779محمود سعٌد محمود الحلو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 بسبب ترن التجارة 2121/ 2/ 6فى  1235محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تارٌخ    1121ى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جورج نبٌل عبدالبال   - 5

 بسبب ترن التجارة 2121/ 2/ 11فى  1237محو المٌد بامر محو رلم 

 تم محو/شطب السجل    21211217، وفى تارٌخ    2213احمد فتحى احمد سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 بسبب ترن التجارة 2121/ 2/ 17فى  1241تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211221، وفى تارٌخ    6445علً مصطفً علً الجمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 1243محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

تم محو/شطب    21211224، وفى تارٌخ    3125،  سبك لٌده برلم :   دمحم حنفى عبد الرازق ابو النور  ،  تاجر فرد   - 9

 1244السجل  تم محو المٌد بموجب أمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211214وفً تارٌخ ،   2424عبدالمولً مسعود عٌد سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   6116جمال أحمد دمحم بدوي علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21211212وفً تارٌخ ،   2222معرض مالبس الشٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -مروة رمضان السٌد مرسى الشٌمى  -  3

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

تم تعدٌل   21211212وفً تارٌخ ،   7946لٌده برلم  عثمان االحمدى دمحم دروٌش  تاجر فرد ،، سبك-مرزعه االحمدى  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211211وفً تارٌخ ،   2411فتحً مستور عوض سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   7413عبد الرحمن مختار خلٌفة عبد الداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211211وفً تارٌخ ،   2262سبك لٌده برلم  سعد فرغلً دمحم عبدالصبور  تاجر فرد ،، -  7

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21211213وفً تارٌخ ،   1539شكري عزمً متري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   111111.111ٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال ل

شكرى عزمى مترى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -العزم لبٌع لطع غٌار وتورٌدات صناعٌة  -تعدل االسم التجارى الى : -  2

  111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21211213وفً تارٌخ ،   1539

  جنٌه

وفً   5129عبد الرحمن احمد عبد الرحمن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -مكتب عبد الرحمن لالستٌراد والتصدٌر  -  11

 جنٌه   25111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21211216تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21211217وفً تارٌخ ،   3112تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جوٌدة سالم عبد الجواد عبد المادر   -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211219وفً تارٌخ ،   5219عبد الرحٌم عبد الحافظ دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211221وفً تارٌخ ،   2223اٌهاب محمود حنفى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211221وفً تارٌخ ،   7652بدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صدفه عبدالرحمن موسً ع -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211223وفً تارٌخ ،   5214رامً بخٌت عٌسً سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   511111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211226وفً تارٌخ ،   2444رامى نادر حلمى عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211226وفً تارٌخ ،   5131على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم على احمد على دمحم  -  17

 جنٌه   2111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2411فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عبدالمولى عبدالجواد مفتاح ، تاجر  -  1

  -شمة  -االول  -بهٌج خلف المدرسة االبتدائٌة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2412مجدى سعٌد ابراهٌم سعدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ش الهانوفٌل الرئٌسى العجمى  35 -شٌر:   ، دخٌلة الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  2414جابر السٌد جابر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -شمة  -ثانى علوى -ش ٌوسف الصدٌك من ش الهانوفٌل  37 -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2411دمحم ناصف ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

  -بهٌج  -نجع ابو صوٌلح  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21211212وفً تارٌخ  2413عبدالمنعم مرسى ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -الهانوفٌل  -ش سالم عبدالعزٌز الطلخاوى  24عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  2322رٌهان محمود احمد محمود االسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -شمة  -البٌطاش  -اول شهر العسل  -ش غرٌب ابو عدس  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة

وفً تارٌخ  2419مصنع ماضى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم جمال سٌد احمد حسٌن ماضى  -  7

 لسم  -البٌطاش  -خلف مجمع الصناعات  - 9البوابة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة  21211212

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  2416م دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمة محمود عبدالسال -  9

 لسم  -شمة  -الطابك اول علوى  -ش الصحابة متفرع من ش دمحم العجمى الهانوفٌل  3عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2417رلم    احمد ابراهٌم مختار ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  2

 لسم  -امام محطة الكهرباء  -لرٌة فلسطٌن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2415دمحم على متولى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -شمة  -اول علوى  -البٌطاش  -رٌك اسكندرٌة مطروح بحرى خلف مستشفى سارة العجمى ط 15كٌلو  -الـتأشٌر:   ، دخلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  2412دمحم احمد دمحم احمد الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -محل  -ارضى  -ق كوبرى شربات بجوار صٌدلٌة رز 1النهضة طٌبة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وفً تارٌخ  2412ضٌف هللا عبدالحمٌد علً الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الخطٌب للبذور والمبٌدات  -  12

 لسم -كوبري شربات  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة طٌبة  21211213

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  2414رد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عبدالغنى حامد حجازى ، تاجر ف -  13

 لسم  -ش المسم بجوار مول مؤمن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  2413احمد عبدالفتاح عبدالحلٌم ابو لبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  -شمة  -ارضى  -بنجر السكر  159المرٌة المركزٌة رلم  -رج العرب وصف الـتأشٌر:   ، ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  2411عبدالرزاق السٌد علً ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم -امام مسجد التوبة عزبة المناٌفة  1وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة طٌبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  2415دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -ش الجمهورٌة امام مولف المالكى العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  2411فتحً مستور عوض سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة خلف السفن أب نجع المطعان بجوار مكتبة التوحٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  2419دمحم احمد ابو رٌه رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -محل  -ارضى  -لجزٌرة الخضراء من ش اسكندرٌة مطروح العجمى ش ا 2لبلى  19ابو ٌوسف كٌلو  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211214وفً تارٌخ  2416كامل دمحم محمود ابو رٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -شمة  -النهضة ش السوق العامرٌة شمة بالدور االول  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان  21211214وفً تارٌخ  2417ن الرفاعى الدسولى ابراهٌم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنا -  21

 لسم  -شمة  -ش الرٌتش هوم الهانوفٌل الدخٌلة  11 -, وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2421منى عبدالكرٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2421على على الباتع الدعدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  -شمة  -الدور االول محلى شمة ب 2حى الثانى مجاورة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  2412مبرون السٌد مبرون ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم -الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة المسٌري شارع الفرن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  5469عسران رحٌم عبدالمادر عسران رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

مشروع الصناعات  -برج العرب  - 32وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة ورشة 

 -الصغٌرة 

م تعدٌل العنوان , ت 21211216وفً تارٌخ  2423احمد محب عبدالمنعم عنتر دمحم المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  -الطرٌك الرئٌسى  -الحى السكنى الخامس  -بالمجاورة الثانٌة  7لطعه  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  2425دمحم عبداللطٌف عبدالغفار عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 - 13دٌدة المجاورة الثالثة مول مراجع ٌمنً خدمات محل رلم وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  2322فتحى احمد عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

  -محل  -بالسوٌمة بالمجاورة التاسعة بالحى السكنى ارضى  1الـتأشٌر:   ، برج العرب باكٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  2322فتحى احمد عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 - 9الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بالعنوان برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة امام عنبر رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  2422لٌده برلم    نصرة حسٌن عبدالحفٌظ كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

  -شمة  -ارضى  -بهٌج العزبة البحرٌة خلف بنزٌنة التعاون بجوار مسجد االٌمان  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ  2426حسٌن احمد توفٌك حسان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -شمة  -ش البٌطاش الرئٌسى  112عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  2322فتحى احمد عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

ونشاطه  -وٌمة بالمجاورة التاسعة الحى السكنى االول بالس 1الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / برج العرب باكٌة رلم 

 -ماكوالت شعبٌة وراس ماله خمسة االف جنٌها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ  2424زٌاد فون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -زٌاد مصطفً فهمً دمحم ابو الدهب  -  32

   -الزهور المجاورة التاسعة  سوق 23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2435احمد ٌسرى دمحم احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -شمة  -ش عطاهللا الطلخاوى من ش الهانوفٌل  7عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  2432سبك لٌده برلم      احمد حافظ ثابت احمد ، تاجر فرد ، -  34

 لسم  - 2مدخل  - 11شمة  -مساكن الهانوفٌل  12بلون  5عمار رلم  -، دخٌلة 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21211212وفً تارٌخ  2436عبده دمحم عبدالحلٌم خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش لصر العجمى البٌطاش خلف لصر العجمى  16 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2429انور محمود ابو العنٌن العباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -شمة  -دور ارضى  - الدخٌلة ش الروبى من ش مسجد ناجى -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  7946عثمان االحمدى دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 لسم  -محل  -ارضى  -سموحة  -امتداد ادمون فرٌمون  16 -الـتأشٌر:   ، سٌدى جابر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  7946سبك لٌده برلم    عثمان االحمدى دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،   -  39

  -ونشاطه تربٌة مواشى  -برج العرب المدٌم بجوار مزرعة االشمولى  11.2لطعة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

ان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنو 21211212وفً تارٌخ  2427دمحم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -بجوار بٌت الجملة  -امام مدخل مساكن الحدٌد والصلب  -ابو ٌوسف  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  19.5ن  -، دخٌلة 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  7946عثمان االحمدى دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مرزعه االحمدى  -  41

 لسم  -سموحة  -امتداد ادمون فرٌمون  16شٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان العنوان , وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2437فرج عبدالسالم بسٌونى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 سم ل -شمة  -خلف ملعب الكرة  -ش ابو الشوارب  32عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2434دمحم عطٌة فتحى بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -محل  -االرضى  -ش الروضة الخضراء ابو ٌوسف العجمى  62 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2431 دمحم مفتاح عبدالجواد دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 لسم  -شمة  -مطروح ثالث ش خلف مطعم ابو صابر  Aط  12.5ن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وفً تارٌخ  2222معرض مالبس الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مروة رمضان السٌد مرسى الشٌمى  -  44

 لسم  -البٌطاش  -ش مسجد الطٌار  27صف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / تم تعدٌل العنوان , و 21211212

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2433صالح عبدالمادر امٌن عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -مكتب  -طابك الثانى علوى ال -ش الحدٌد والصلب من ش الهانوفٌل  11عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2431احمد عبدالسمٌع صبحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم  - 19ابو ٌوسف ن  -ش الروضة الخضراء  25عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2422فرد ،  سبك لٌده برلم    خوٌلد دمحم محمود الخوٌلدى ، تاجر  -  47

 لسم  -الهانوفٌل  -مطروح  Aش عٌد ابو زٌد من ط  17عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21211211وفً تارٌخ  2441السٌد كمال ابراهٌم ابو طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 لسم  -البٌطاش  -ام زغٌو خلف مصنع الطوب الرملى خلف مجمع المدارس  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  2441مؤسسة حفظى لعموم التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سامٌة مصطفى ابراهٌم دمحم حفظى  -  42

ش الحى متفرع من ش البٌطاش خلف فٌال رئٌس الحى العجمى  27 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة  21211211

 لسم  -شمة  -ارضى  -الدخٌلة 

وفً تارٌخ  2432مؤسسة شعبان عبٌد ابو زروق لتجارة األلمشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -شعبان عبٌد زروق سعد  -  51

  -بهٌج الشارع الرئٌسً بعد البوابة  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب لرٌة 21211211

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2444رامى نادر حلمى عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -شمة  -ارضى  -الدخٌلة  -ش مسجد الطلخاوى البٌطاش العجمى  7 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 21211211وفً تارٌخ  2443الناصر للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -برون رضا ربٌع عبدالناصر م -  52

 -شمة  -ثانى علوى  -الهانوفٌل  -ابو ٌوسف  -ش مسجد الروضة  37عمار رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2442سبك لٌده برلم    هند جابر عبدالعزٌز دمحم الوكٌل ، تاجر فرد ،   -  53

 لسم  -شمة  -دور ثالث  -ش عالء الدٌن متفرع من ش البٌطاش الدخٌلة  11 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21211211وفً تارٌخ  2454كٌرلس غالى ٌوسف غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

  -منطمة صناعٌة الثانٌة  7وحده  12مجمع الصناعات الصغٌرة عنبر  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2455فاتن دمحم دمحم موسى العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

  -د بملن / دمحم عبدالفتاح اسماعٌل ش سالم المٌزانة خلف مولف العواٌ 44الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2455فاتن دمحم دمحم موسى العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 -برج العرب الجدٌدة  -نموذج أ مجمع الصناعات الصغٌرة  2عنبر رلم  3الوحدة رلم  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2451د ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  57

 لسم -امام صٌدلٌة الصحة  -امام منصور للخٌوط  -ش مسجد الشرلاوى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211ارٌخ وفً ت 2449حمدى على ابراهٌم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  - 4محل رلم  -بجوار مسجد النور  -عزبة العراوه  -ش الزعٌم حسنى مبارن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2447دمحم عبدالهادى خمٌس عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  - 6محل رلم  -بجوار مسجد النور  -ش الزعٌم دمحم حسنى مبارن  -عزبة العراوة  -، عامرٌة    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  7413عبد الرحمن مختار خلٌفة عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

  -بجواركافٌترٌا زمبالٌطا  4شمة  1عمارة  9مجاورة وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / برج العرب ال

 21211211وفً تارٌخ  2446احمد زكى للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد زكى جالل ابو العال  -  61

  -ب  14ة رلم شم - 911مساكن  -برج العرب الجدٌدة  2عمار رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2451راندة فرج ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  - 9محل رلم  -الطابك االول  -البٌطاش  - 9بوابه  -مول العجمى ستار  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2452اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمنعم دمحم مصباح ، ت -  63

 -االرضى  - 17لطعة رلم  2منطمة صناعٌة  -برج العرب الجدٌدة  11بلون  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21211211وفً تارٌخ  2442رنا اٌهاب دمحم حسن نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 -محل  -ارضى  -بجوار لسم الشرطة  9لطعة  4بلون  5برج العرب الجدٌدة مجاورة رلم  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2445على انور معروف دمحم عتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

  -محل  -ارضى  -بوابه بهٌج اول ش جمال عبدالناصر برج العرب  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  2453دمحم خمٌس دمحم دمحم الخبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 سم ل -مدخل المرٌة بجوار معرض الفتح لتجارة السٌارات  1النهضة فنجرى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2464السٌد دمحم حسانٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم  -شمة  -الدور الثانى  -ش بدوى رٌاض ابو ٌوسف بحرى العجمى  12 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2456    جمال عبدالرؤف مرسى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  69

 - 1266/ 2/ 12مدٌر الفرع جمال عبدالرؤف مرسى بدر موالٌد  -الـتأشٌر:   ، لرٌة العال بنجر السكر برج العرب 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21211212وفً تارٌخ  2471دمحم عزمى محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -شمة  -ثالث علوى  -ش السالم من ش الهانوفٌل العجمى  64 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

وفً تارٌخ  2457ابو غزاله لالنشاءات المعدنٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -فاٌز مساعد عبدالحلٌم ابو غزاله  -  71

 -بجوار مركز الرعاٌة الطبى  -خلف مجلس المرٌة  -هٌج ب -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب  21211212

  -والوحدة الصحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2462المنصف لمستلزمات الفنادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم  -شمة  -الدور االول  -ش عمر المختار الهانوفٌل الرئٌسى  17 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2469دمحم عبدالغنى عبدربه عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم  -عزبة التمٌر  -ش االمام مالن  11عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212فً تارٌخ و 2472جوزٌف موسٌس مٌسان موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ابو ٌوسف العجمى  19ش نور االسالم من طرٌك اسكندرٌة مطروح كٌلو  34 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2471دمحم حفنى عثمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لسم  -الطابك الثالث علوى شمة  -ابو ٌوسف  -ش الحدٌد والصلب  45عمار رلم  -، دخٌلة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2463احمد فاروق السٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم  -شمة  -طابك االول علوى ال -ش مكه من ش البٌطاش  77عمار  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2467البدرى للتورٌدات الصناعٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم  - 2شمة رلم  -الدور الثالث  -خلف االندلس والحجاز العجمى البٌطاش  21بلون  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  2465نعم عبدالحمٌد دغمش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عطٌات عبدالم -  77

 لسم  -شمة  -الطابك االول  -الهانوفٌل  -ش بدوى رٌاض  5عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  2452نورهان مجدى سنٌور السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 لسم  -ش السوق بجوار مسجد الشرلاوى  -وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  2461سحر على نصر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم  -شمة  -الرابع  -جمى الدخٌلة ش ورشة البالط الهانوفٌل الع 24 -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2462معرض الملٌنى لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم  -محل  -االرضى  -ش كورنٌش الدخٌلة برج النهى  22 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2459ر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم اسماعٌل ٌوسف ، تاج -  91

 لسم  -ش امن الدولة امام الحى بالعامرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  2461مؤمن رجب دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -شمة  -ارضى  -ش عٌد مبرون متفرع من ش ابو زٌد عالم الدراٌسة بحرى  12 -لة ، دخٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2466سامح نادى توفٌك جورجٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -ش مخزن الزٌت من ش الجمهورٌة  13عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وفً تارٌخ  2476سعداوى لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤمن سعداوى عبدالعاطى عمر  -  94

 لسم  -محل  -ش المحطة مٌدان الجمهورٌة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة  21211213

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  2477رلم    ٌاسر عبدالحمٌد حافظ دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  95

 لسم  -شمة  -الدور الثالث  -ش عبدالفتاح الطلخاوى العجمى الهانوفٌل  21 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  2479دمحم السٌد غرٌب دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم  -شمة  -ش المستمبل من عالم لبلى الدراٌسة الهانوفٌل  37عمار  -ـتأشٌر:   ، دخٌلة ال

 21211213وفً تارٌخ  2473الماضى لتورٌد المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم فتحى امٌن دمحم ماضى  -  97

 لسم  -س امام نادى سندر سبورت ش االندل -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  2472سٌدة ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  -شمة  -ثانى علوى  -ش الحنفٌة من ش البٌطاش العجمى  42 -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  9569بو لرن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد السٌد ابراهٌم ا -  92

 لسم  -العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / ش حضانة نفوسة بجوار المدرسة االبتدائٌة المشتركة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213ٌخ وفً تار 2475السٌد دمحم محمود بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -شمة  -الطابك الثانى علوى  -الدخٌلة البحرٌة  -ش البوستة  66عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  2474ٌوسف رجب عبدالحمٌد غله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -شمة  -الطابك االول علوى  -الهانوفٌل  -ش ابن الخطاب  41عمار رلم  -ة الـتأشٌر:   ، دخٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2497الحصافى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -شمة  -االرضى  -ش المصنع عزبة الهجانة  12 -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وفً تارٌخ  2512سعٌد لتورٌد الزٌوت والشحومات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سعٌد خمٌس عبدالغنى سعٌد  -  23

 لسم  -الطابك االول علوى  -الهانوفٌل  -مطروح  Aط  17ن  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة  21211217

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211217وفً تارٌخ  2422لٌده برلم    حمد فاٌز سعد ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك  -  24

 لسم  -محل  -االرضى  -ام زغٌو طرٌك الوصلة خلف المسجد امام الممابر  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2513عادل احمد فرغلى محروص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -الهانوفٌل  -ش خٌر هللا من ش المستمبل عزبة عالم لبلى  29عمار رلم  -لـتأشٌر:   ، دخٌلة ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211217وفً تارٌخ  2491الباز لتجارة االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -شمة  -ارضى  -ى البٌطاش ش الفتح خلف مستشفى عباس حلمى العجم 61 -، دخٌلة 

وفً تارٌخ  2514الشٌمى لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم متولى حسن الشٌمى  -  27

 لسم  -شمة  -الطابك الرابع  -ش ابو ٌوسف  49عمار رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة  21211217

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2492احمد مصطفى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مبرون  -  29

 لسم  -محل  -ارضى  -ش الجٌش الدور االرضى الدخٌلة  29 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217تارٌخ وفً  2424ابراهٌم مبارن لندٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -أل مبارن  -  22

 لسم -لبلً الطرٌك الصحراوي نجع العرجً خلف مطابع األهرام شارع مسجد الكوثر  22وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2496على رشاد على جبرٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -شمة  -الدور الثالث  -ش عبدالفتاح الطلخاوى العجمى البٌطاش  32 -ر:   ، دخٌلة الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2426الفاضلى لالالت الزراعٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -محل  -االرضى  -الصحراوى اخر لرٌة عرابى  39كٌلو  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2511مٌادة احمد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -شمة  -االرضى  -البٌطاش الرئٌسى العجمى  21خلف  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة

 21211217وفً تارٌخ  2429رد ،  سبك لٌده برلم    نوٌجى لتجارة السٌارات ، تاجر ف -عبدالمنعم جمٌل خمٌس نوٌجى  -  113

 لسم  -خلف مستشفى العامرٌة  -نجع ابو بسٌسة  -بهٌج  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2492دمحم حسن على الشوكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -محل  -ارضى  -ش جٌالتى عزة خلف ممهى السلطان حسٌن الهانوفٌل  9 -:   ، دخٌلة الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2499هبه عادل عبدالمعطى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -شمة  -ارضى  -العجمى  19ف بحرى كٌلو ش نور االسالم من ش اسكندرٌة مطروح ابو ٌوس 49 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2421احمد سمٌر محمود على زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -شمة  -ش ابو زٌالد عالم العجمى البٌطاش  45 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2495تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على جمعه عبدالمادر ،  -  117

 لسم  -شمة  -ارضى  -خلف مسجد الصفا  -طرٌك اسكندرٌة مطروح العجمى الهانوفٌل  17كٌلو  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217 وفً تارٌخ 2421سهٌر كمال عبدالعال سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش على بن ابى طالب من ش الهانوفٌل العجمى  35 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  2494مصطفى عثمان دمحم سالم نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -شمة  -ش االمام مالن طرٌك االسكندرٌة مطروح العجمى الهانوفٌل  26 -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة

تم  21211217وفً تارٌخ  2516سبٌته لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عبدالرازق ٌوسف سبٌته دمحم  -  111

 لسم  -المختار عمر  -الكٌنج مرٌوط  2عمار رلم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2491ولٌد لالكسسوارات الحرٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -محل  -االرضى  -ش البٌطاش الرئٌسى العجمى  51 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم  21211217وفً تارٌخ  2422تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بٌوتى سنتر المال ،  -احمد دمحم كمال عباس دمحم المال  -  112

الطابك االول  -مطروح ابو ٌوسف  Aش المستشار بدوى رٌاض من ط  14عمار رلم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 لسم  -شمة  -علوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217تارٌخ  وفً 2493حامد لاسم عبدالرازق سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش المدرسة عزبة المغاربة العامرٌة  2 -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2425هاشم اسماعٌل دمحم ابو جالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الثالثة  11المطعة  2ب بلون الـتأشٌر:   ، برج العر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2425هاشم اسماعٌل دمحم ابو جالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 البحٌرة  -الدلنجات  الـتأشٌر:   ، عزبة مطارٌد تبع او وافٌة الكبرى بملن / سعدٌة سعد زٌن الدٌن مركز

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  2515عبدالناصر السٌد عبدالغنى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -شمة  -الطابك الثالث  -ش عٌن شمس من البٌطاش  41عمار  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211217وفً تارٌخ  2427فرد ،  سبك لٌده برلم     آٌات دمحم حسن على السمطى ، تاجر -  117

 لسم  -شمة  -الطابك الثانى علوى  -ش السالم من ش الهانوفٌل  92عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21211219وفً تارٌخ  2519دمحم عزت دمحم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

  -غرفة بشمة  -اعلى السنجرى ومعمل االندلس الدور الثانى  4شمة  1عمار رلم  9مجاورة رلم  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211219وفً تارٌخ  2512احمد سلٌم سالم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -شمة  -الثالث  -ش الحى البٌطاش العجمى الدخٌلة  79 -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211219وفً تارٌخ  2517جمال حسٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -ارضى  - 2ش الزعٌم حسنى مبارن الترعة سابما بجوار ماركت التموى محل رلم  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211219وفً تارٌخ  2513كرٌم صالح هاشم منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -شمة  -اول علوى  -اخر ش شهر العسل امام المولف العجمى  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  2514م    المهدى لمستلزمات الطرق والمرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  122

 لسم  -شمة  -ثانى علوى  -ش الروضة الخضراء ابو ٌوسف العجمى  15 -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  2511خالد دمحم رافت عبدالتواب سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش لبضاٌا من ش البٌطاش  12 -ٌر:   ، دخٌلة وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211219وفً تارٌخ  2511حسام دمحم دمحم حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -البٌطاش  -شهر العسل بجوار سوبر ماركت لدرى ابو دٌب  -، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211219وفً تارٌخ  2515هدى احمد عبدالغنى البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -شمة  -الطابك الرابع  -البٌطاش  -ش اوالد منصور  51عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211219وفً تارٌخ  2512 دمحم احمد حمدان احمد جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 لسم  -البٌطاش  -ش مسجد الطلخاوى  7عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  2516حسٌن دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم  -وار مول عمر المختار ش الجمهورٌة بج -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2331سمر شعبان نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 -الـتأشٌر:   ، تعدٌل بحذف / منزل الحاج شعٌب نصر من العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2517اسالم حمزه محمود فرج هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -ش النصر للسٌارات متفرع من ش الرضوان  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  2519دمحم حسن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -ر ماركت الهداٌا بالعامرٌة ش الجٌش بجوار سوب -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  2512عز سالم سعٌد كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  - 2الشارع الرئٌسً كوبري شربات محل رلم  2، العامرٌة النهضة طٌبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  2521سبك لٌده برلم      احمد صافً ضوله شامخ ، تاجر فرد ، -  132

 لسم -بجوار مسجد ابو طرفاٌه  1الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة طٌبة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  2525مستور رمضان عبدالجواد خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم  -شمة  -الدور الثالث  - 2طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى ش مكه عمارة رلم  17كٌلو  -دخٌلة  وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  2526االمٌن للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -شمة  -اول علوى  -ش ورشة البالط العجمى الهانوفٌل  35 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  2524تامر دمحم على النجٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -محل  -ارضى  -الشهٌد دمحم ٌوسف غالى سٌدى بشر بحرى المنتزة  15سابما حالٌا ش  35ش  17الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  2522برون فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرحات خٌر هللا م -  136

 لسم  -خلف الجمعٌة الزراعٌة  1لرٌة الفنجرى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21211221وفً تارٌخ  2529عبدالمحسن مصباح دمحم سالم عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم  -شمة  -الطابك الثالث  -عمارة عجمى  -ش الرٌاض من ش البٌطاش  34عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم  21211221وفً تارٌخ  2521البدر لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -بدر عبدالحلٌم مصطفى دمحم  -  139

 لسم  -عزبة الهجانة  -ش المدٌنة  7عمار رلم  -، عامرٌة  تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  2531مصطفى دمحم احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -اكتوبر  6شاطئ النخٌل  6بالدور الخامس علوى عمارة  22شمة  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  2527ٌحٌى محمود ابو الٌزٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  141

 لسم  -شمة  -ارضى  -ش البوسته خلف شركة االسمنت وادى الممر  2 -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  2523م    الشرٌف لتجارة السٌارات الحدٌثة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  141

 لسم  -محل  -االرضى  -السراحنة الهوارٌة امام المدرسة محل ارضى  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  2522عادل دمحم عبدالشكور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم  -شمة  -الدور الثانى  -العجمى  27ابو ٌوسف لبلى ش الفاروق رلم  19كٌلو  -، دخٌلة   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  2537منصور عبدالعزٌز مراجع ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -شمة  -بجوار منزل الحاج  4لرٌة الزد بعد محطه  -بنجر السكر  -وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211223وفً تارٌخ  2535امانً احمد دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 511111ونشاطه مكتب توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر وراس ماله  -الجٌزة -كرداسة  -، ش المعسكر ابو رواش 

 - جنٌها

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211223وفً تارٌخ  2535امانً احمد دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

  -، امام السكه الحدٌد بجوار المستشفً الجدٌدة بهٌج 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21211223وفً تارٌخ  2531فتحى مبرون فضل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم  -ش اسماء بنت ابى بكر  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  2533سماح انور عبد الحافظ ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد المولً سالم بجوار مستشفً ام المري برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  2533سماح انور عبد الحافظ ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

الجٌزة ونشاطه مكتب توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر  -وصف الـتأشٌر:   ، ش المعسكر ابو رواش مركز منشأة المناطر 

 جنٌها  511111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211223وفً تارٌخ  2534ب محً الدٌن دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌن -  142

 511111براس مال  -ونشاطه مكتب توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر  -الجٌزة  -كرداسة  -الـتأشٌر:   ، بنى مجدول 

 -جنٌها 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211223وفً تارٌخ  2534،  سبك لٌده برلم     زٌنب محً الدٌن دمحم نصر ، تاجر فرد -  151

 -الـتأشٌر:   ، شارع عبد المولً سالم بجوار مستشفً ام المري برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  2536ابو زٌد بخاطره عبدالرحٌم تاعب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 -نجع ابو عبد ش انور السادات خلف بنزٌنة عبده العمدة  -برج العرب المدٌم  -أشٌر:   ، برج العرب وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  2539عبدالسالم فوزى دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 -ابو عرب بجوار كافٌترٌا  -بهٌج  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211223وفً تارٌخ  2532دمحم حسٌن زٌدان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش مخزن الزٌت بجوار لهوة االسطورة بالعامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224ً تارٌخ وف 2552بشرى عبدهللا محمود الجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

  -شمة  -ابو صٌر الطرٌك الساحلى مطروح  45ن  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2559دمحمعبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -الهانوفٌل  -خلف المستشفى  -ثالث عمارة  -ش المستشفى فاطمة الزهراء  -روح مط Aط  15ن  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2543دعاء عادل محمود ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

  - 7شمة رلم  -نة المجاورة الثام -برج العرب الجدٌدة  13عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2544اسالم احمد السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 -الـتأشٌر:   ، برج العرب الكافوري بجوار محطة بنزٌن النصر لبل بوابة مرور برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  2549سبك لٌده برلم     دمحم صالح الدٌن جبرٌل مشرف ، تاجر فرد ،  -  159

 لسم  -محل  -ش ابن خلدون  14عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، عطارٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2541حمدي ربٌع عٌاد عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -بجوار مسجد األنوار النهضة أول علوي  2ة طٌبه الـتأشٌر:   ، العامرٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2546كمال حسٌن زٌدان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -ش المسم امام الرضوى للمشوٌات بالعامرٌة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  2542دالجلٌل المرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد سعٌد عب -  161

 لسم  -مطروح خلف كشرى الحارونى  Aط  17الدارٌسة بحرى ن  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  2553هبه دمحم خالد على ابو منصورة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -شمة  -الطابك االول علوى  -المندرة بحرى  -ش البحوث االسالمٌة  1وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2547عماد الدٌن حمدى سعد صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم  -شمة  -الطابك الثانى  -البٌطاش  -ش مكه  45لم عمار ر -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

وفً تارٌخ  2556الجوهرى لالغذٌة والمشروبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -محمود حسن دمحم الجوهرى  -  164

 لسم  -الشارع الجدٌد خلف معرض حلوٌات خالد  -البٌطاش  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة  21211224

تم  21211224وفً تارٌخ  2551بٌوتى سنتر افكار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -افكار على دمحم عبدالمنعم على  -  165

 لسم  -المتراس  -نجع العرب الجدٌدة  2ش  45عمار رلم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌنا البصل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2557،  سبك لٌده برلم    صابر دمحم فرغلى احمد ، تاجر فرد  -  166

 لسم  -الهانوفٌل  -محل شمال مدخل العمار  -ش فتح هللا العوامى بعد السنترال بجوار شركة اللطف للبٌض  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان  21211224وفً تارٌخ  2554   عبدالعاطى عبدالسالم احمد على عشٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  167

 لسم  -شمة  -الطابك الثانى  -ش ابو ٌوسف  44عمار رلم  -, وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2561سعٌد ٌوسف عمر ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 لسم  -شمة  -الطابك الثالث  -سٌدى بشر لبلى  524ش  19الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  2542عبدالعزٌز برعً عبدالجلٌل برعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة شارع طٌبة امام مسجد طٌبة النهضة خلف صٌدلٌة د/ عماد الثانً علوي 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2551السٌد ٌحى عبدالغفار معطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 لسم  -شمة  -الطابك االول  -الدخٌلة البحرٌة  -ش مسجد ناجى  27عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2545رلم    مدحت سٌد عبدالعزٌز عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  171

 لسم  -ش الكابالت بجوار لاعة فرحة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وفً تارٌخ  2541ابراهٌم سمر عوض نوٌجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ابراهٌم سمر لتجارة السٌارات  -  172

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح الساحل الشمال  32:   ، العامرٌة ن تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 21211224

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  2532ابو العال سٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 - 65محل رلم  - 212سوق  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل  21211224وفً تارٌخ  2552مٌل للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الج -عبدهللا جمٌل عبدهللا دمحم  -  174

 لسم  -شمة  -علوى  -الطابك االول  -ش بن الخطاب من ش الهانوفٌل  62عمار رلم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 21211224وفً تارٌخ  2555،  سبك لٌده برلم    برٌدان لعموم التصدٌر ، تاجر فرد  -عبدالسالم عطٌة حسٌن برٌدان  -  175

 لسم  -شمة  - 7ش المحطة رلم  -عزبة المغاربة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  2563عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم -ـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة العال الشرلٌة بجوار صٌدلٌه د/ وفاء نبٌل وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  2562احمد جمال الدٌن فهمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لسم  -شمة  -ارضى  -وصف الـتأشٌر:   ، نهاٌة كوبرى العواٌد عزبة البكاتوشى الرمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  2571وسام دمحم سعد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 لسم  -الوردٌان  -المتراس  -المساكن الشعبٌة  1مدخل  3الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  2562 حنان عبدالرازق عابدٌن حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 لسم -امام مستشفً الصفوه  1وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة مساكن حسن عالم عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  2567اٌهاب دمحم عبدالحى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم  -شمة  -ثانى علوى  -بدالعزٌز خٌر هللا من ش الهانوفٌل ش ع 12 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  2574هانى دمحم على مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم  -لرٌة احمد عرابى بجوار صٌدلٌة دكتور هبه عبدالمنعم  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

وفً تارٌخ  2561صابر ناجً علً ابو خزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  أل ناجً -  192

علً الشارع الرئٌسً  اول علوي بجوار عٌادة د/  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة سند  21211225

 لسم  -طلعت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  2565ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر السٌد دمحم عبدالجل -  193

شمة  -الطابك الثانى علوى  -الهانوفٌل  -خلف عصٌر العمدة  -ثالث عمارة  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  15ن  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  2569ده برلم    سعد راضى حفناوى عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  194

 لسم  -شمة  -عزبة سكٌنة  16ش العلم المصرى امتداد ش  5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  2572كرٌم على دمحم سعد الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

الحى السكنى االول برج العرب  3مجاورة  1مول ٌمنى مراجع منطمة خدمات رلم  3و   2و  1محل  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

 -محل  -ارضى  -الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  2564رسى مرسى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر م -  196

 لسم  -شمة  -البٌطاش  -ش مسجد الطلخاوى  12عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21211225وفً تارٌخ  2566عزة نصر عوض فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 لسم  -شمة  -ثانى علوى  -ش بنن مصر امام بنن مصر الهانوفٌل  2 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  2577محمود مبرون دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم  -محل  -ارضى  -فوزى العامرٌة امام صٌدلٌة  1طٌبة  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  2592السٌد محمود على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم  -شمة  -الدور الثالث  -ش حمدى العوضى من ش الحنفٌة من ش البٌطاش  41 -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  2593جلٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماهر سعٌد عبدال -  121

 لسم  - 12شمة  -طابك ثانى علوى  -البٌطاش  -ش منصور الماضى  44عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226ارٌخ وفً ت 2591رمضان سالم دمحم سالم مندول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -كامب شٌزار  -ش دهان  6الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21211226وفً تارٌخ  2572الدمحمى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  -محل  -ارضى  -عرب بهٌج الشارع الرئٌسى امام صٌدلٌة البرج برج ال -برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  2579عالء جمال عربً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 - 25الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة سٌتً مول الدور األول علوي محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  2591لم    ولٌد وحٌد ابراهٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  124

 لسم  -شمة  -مطروح امام مستشفى عباس حلمى البٌطاش الطابك الثانى علوى  aط  15ن  -الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21211226وفً تارٌخ  2571دمحم رمضان دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 - 345لرٌة عبدالباسط م  -بنجر السكر  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  2594دمحم احمد شافعى توفٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -كامب شٌزار  -سوق شٌدٌا  -ش ادفو  93الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  2575ا عبدالرازق السٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رش -  127

 لسم  -ش عٌن شمس متفرع من ش البٌطاش الرئٌسى  -وصف الـتأشٌر:   ، دخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  2576احمد دمحم احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم  -ش دمحم الشافعى  16 -الـتأشٌر:   ، اللبان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211227وفً تارٌخ  2521رومانى رٌاض سعٌد طانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  -بهٌج سند السنترال الحكومى بجوار مركز الشباب  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  2511الصافى سعٌد عبدالسالم صدلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  -شمة  -ثانى علوى  -ش هٌبة سعٌد لبلى العجمى  15ابو ٌوسف  19كٌلو  -وصف الـتأشٌر:   ، الدخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211227وفً تارٌخ  2521ه برلم    سناء شكرى رسله بسالٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  211

  -بهٌج ش السنترال الحكومى خلف مركز العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211227وفً تارٌخ  2596عمرو عصام دمحم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم -الطرٌك الصحراوي مصر اسكندرٌة  45لرٌة الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

 21211227وفً تارٌخ  2592الصٌرفً لأللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حسام احمد حسب النبً الصٌرفً  -  213

  -ماوٌات تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب شارع جمال عبدالناصر بجوار التٌتً للكاوتش والدفراوي للكٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211227وفً تارٌخ  2597ابراهٌم دمحم السٌد دمحم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم -الـتأشٌر:   ، الدخٌلة شارع الجٌش بجوار مسجد الهدي 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211227خ وفً تارٌ 2599ربٌع محً الدٌن احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم -الـتأشٌر:   ، الدخٌلة شارع الخلفاء الهانوفٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عدٌل النشاط , تم ت21211213وفً تارٌخ  6415دمحم سعد دمحم أبو شرٌبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -السعد للموبٌلٌات  -  1

 وصف التأشٌر:  تعدل الً : معرض موبلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211214وفً تارٌخ  2424عبدالمولً مسعود عٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافة نشاط / مماوالت عمومٌة وتورٌدات فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  2421سبك لٌده برلم     على على الباتع الدعدر ، تاجر فرد ، -  3

 اضافة نشاط / تصنٌع مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  6116جمال أحمد دمحم بدوي علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  2436 عبدالحلٌم خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده دمحم -  5

 مماوالت عمومٌة

وفً  5129عبد الرحمن احمد عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مكتب عبد الرحمن لالستٌراد والتصدٌر  -  6

 ل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط االستٌرادتم تعد21211216ٌتارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211219وفً تارٌخ  9253زكٌه خٌرت حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدل الً :  ورشة أصالح وصٌانة تكٌٌفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  3129حسٌن مساعد نصٌب جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

والتخلص االمن منها لتصنٌع االسمدة النباتٌة والحٌوانٌة  -السائلة  -التأشٌر:  اضافة نشاط / نمل وتدوٌر المخلفات الخطرة والصلبة 

 الطبٌعٌة المخلوطة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211221وفً تارٌخ  2637عادل خلٌل عطٌه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 حذف نشاط األستٌراد والتصدٌر والمواتٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211223وفً تارٌخ  5214رامً بخٌت عٌسً سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدل الً : خدمات نمل ورحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211224وفً تارٌخ  2316سبك لٌده برلم    دمحم رجب فهٌم موسً خلٌف ، تاجر فرد ،  -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط : خدمات زراعٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211225وفً تارٌخ  5441عماد عمل عبدالهادى عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدل الً : عطاره وبماله جافه

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  2575رشا عبدالرازق السٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2445على انور معروف دمحم عتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2556الجوهرى لالغذٌة والمشروبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمود حسن دمحم الجوهرى  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211224

تم 21211224وفً تارٌخ  2555ر فرد ،  سبك لٌده برلم   برٌدان لعموم التصدٌر ، تاج -عبدالسالم عطٌة حسٌن برٌدان  -  4

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2421سهٌر كمال عبدالعال سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211219وفً تارٌخ  2515ك لٌده برلم   هدى احمد عبدالغنى البلتاجى ، تاجر فرد ،  سب -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2425هاشم اسماعٌل دمحم ابو جالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  2542ده برلم   عبدالعزٌز برعً عبدالجلٌل برعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  9

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  2413احمد عبدالفتاح عبدالحلٌم ابو لبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  2475لم   السٌد دمحم محمود بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2431دمحم مفتاح عبدالجواد دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2422 خوٌلد دمحم محمود الخوٌلدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  12

 التأشٌر: خاص

تم 21211211وفً تارٌخ  2446احمد زكى للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد زكى جالل ابو العال  -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  2542ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد سعٌد عبدالجلٌل المرم ، تاج -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21211217وفً تارٌخ  2429نوٌجى لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبدالمنعم جمٌل خمٌس نوٌجى  -  15

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  2593جلٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر سعٌد عبدال -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2541حمدي ربٌع عٌاد عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2545، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت سٌد عبدالعزٌز عطٌة  -  19

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  2447دمحم عبدالهادى خمٌس عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2322، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌهان محمود احمد محمود االسطى  -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2491الباز لتجارة االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2532بك لٌده برلم   ابو العال سٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  س -  22

 التأشٌر: خاص

تم 21211211وفً تارٌخ  2443الناصر للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رضا ربٌع عبدالناصر مبرون  -  23

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  2577م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود مبرون دمحم عبدالسال -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  2472سٌدة ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211227وفً تارٌخ  2521اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سناء شكرى رسله بسالٌوس ، ت -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  2526االمٌن للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم 21211221وفً تارٌخ  2521رة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البدر لتجا -بدر عبدالحلٌم مصطفى دمحم  -  29

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2459محمود دمحم اسماعٌل ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2546د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال حسٌن زٌدان عبدالمجٌ -  31

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2412ضٌف هللا عبدالحمٌد علً الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الخطٌب للبذور والمبٌدات  -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211213

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2464سٌد دمحم حسانٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  2514المهدى لمستلزمات الطرق والمرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  2442ابر عبدالعزٌز دمحم الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند ج -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  2547عماد الدٌن حمدى سعد صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  2553خالد على ابو منصورة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه دمحم  -  36

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  2591ولٌد وحٌد ابراهٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  2539زى دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالسالم فو -  39

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  2451راندة فرج ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2453 دمحم الخبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم خمٌس دمحم -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  2511الصافى سعٌد عبدالسالم صدلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  2533حافظ ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح انور عبد ال -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2436عبده دمحم عبدالحلٌم خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2434سٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عطٌة فتحى ب -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2411دمحم ناصف ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2495فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على جمعه عبدالمادر ، تاجر -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211224وفً تارٌخ  2551بٌوتى سنتر افكار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -افكار على دمحم عبدالمنعم على  -  47

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  2537اجع ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منصور عبدالعزٌز مر -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  2567اٌهاب دمحم عبدالحى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  2591، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان سالم دمحم سالم مندول -  51

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2512سعٌد لتورٌد الزٌوت والشحومات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سعٌد خمٌس عبدالغنى سعٌد  -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211217

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2517م حمزه محمود فرج هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسال -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2454كٌرلس غالى ٌوسف غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2467الصناعٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البدرى للتورٌدات  -  54

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2435احمد ٌسرى دمحم احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2411فتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد عبدالمولى عبدالجواد م -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2496على رشاد على جبرٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  2421فرد ،  سبك لٌده برلم    منى عبدالكرٌم احمد دمحم ، تاجر -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211217وفً تارٌخ  2424ابراهٌم مبارن لندٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -أل مبارن  -  52

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2422فرد ،  سبك لٌده برلم    حمد فاٌز سعد ابو بكر ، تاجر -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  2579عالء جمال عربً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  2522برلم    عادل دمحم عبدالشكور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2543دعاء عادل محمود ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224تارٌخ  وفً 2544اسالم احمد السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  2411فتحً مستور عوض سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2441السٌد كمال ابراهٌم ابو طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2441مؤسسة حفظى لعموم التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سامٌة مصطفى ابراهٌم دمحم حفظى  -  67

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211211

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  2549  دمحم صالح الدٌن جبرٌل مشرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2426الفاضلى لالالت الزراعٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  2529عبدالمحسن مصباح دمحم سالم عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211214وفً تارٌخ  2417حنان الرفاعى الدسولى ابراهٌم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2432لمشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسة شعبان عبٌد ابو زروق لتجارة األ -شعبان عبٌد زروق سعد  -  72

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2461سحر على نصر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211223وفً تارٌخ  2531ٌده برلم   فتحى مبرون فضل سعد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2456جمال عبدالرؤف مرسى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211227وفً تارٌخ  2597   ابراهٌم دمحم السٌد دمحم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2417احمد ابراهٌم مختار ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217تارٌخ  وفً 2491ولٌد لالكسسوارات الحرٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2559دمحمعبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211خ وفً تارٌ 2452دمحم عبدالمنعم دمحم مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  2564تامر مرسى مرسى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  2322فتحى احمد عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  2521رومانى رٌاض سعٌد طانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  2527دمحم ٌحٌى محمود ابو الٌزٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2514الشٌمى لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم متولى حسن الشٌمى  -  95

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211217

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2461مؤمن رجب دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211223وفً تارٌخ  2532دمحم حسٌن زٌدان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  2416فاطمة محمود عبدالسالم دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2492دمحم حسن على الشوكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212خ وفً تارٌ 2429انور محمود ابو العنٌن العباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2551السٌد ٌحى عبدالغفار معطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2427آٌات دمحم حسن على السمطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  2536ابو زٌد بخاطره عبدالرحٌم تاعب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21211227وفً تارٌخ  2592الصٌرفً لأللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حسام احمد حسب النبً الصٌرفً  -  24

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2541ابراهٌم سمر عوض نوٌجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ابراهٌم سمر لتجارة السٌارات  -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211224

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  2592ده برلم   السٌد محمود على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2449حمدى على ابراهٌم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  2515لم   عبدالناصر السٌد عبدالغنى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2455فاتن دمحم دمحم موسى العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212فً تارٌخ و 2414جابر السٌد جابر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2413عبدالمنعم مرسى ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217رٌخ وفً تا 2492مبرون احمد مصطفى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2499هبه عادل عبدالمعطى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  2444رامى نادر حلمى عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2557صابر دمحم فرغلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  2452نورهان مجدى سنٌور السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  2565ٌاسر السٌد دمحم عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21211219وفً تارٌخ  2519دمحم عزت دمحم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  2523الشرٌف لتجارة السٌارات الحدٌثة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 21211214وفً تارٌخ  2416كامل دمحم محمود ابو رٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211216وفً تارٌخ  2423احمد محب عبدالمنعم عنتر دمحم المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21211226وفً تارٌخ  2571دمحم رمضان دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  2474ٌوسف رجب عبدالحمٌد غله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21211212وفً تارٌخ  2472جوزٌف موسٌس مٌسان موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211212وفً تارٌخ  2465عطٌات عبدالمنعم عبدالحمٌد دغمش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21211219وفً تارٌخ  2512دمحم احمد حمدان احمد جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2427دمحم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  2552بشرى عبدهللا محمود الجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  2477ٌاسر عبدالحمٌد حافظ دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  2513عادل احمد فرغلى محروص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  2412دمحم احمد دمحم احمد الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  2562حنان عبدالرازق عابدٌن حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2451احمد ابو زٌد دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211219وفً تارٌخ  2511حسام دمحم دمحم حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2497لمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الحصافى ل -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  2425دمحم عبداللطٌف عبدالغفار عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  2426فٌك حسان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن احمد تو -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  2531مصطفى دمحم احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211224وفً تارٌخ  2561جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد ٌوسف عمر ٌوسف ، تا -  122

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2457ابو غزاله لالنشاءات المعدنٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فاٌز مساعد عبدالحلٌم ابو غزاله  -  131

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211212

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211227وفً تارٌخ  2599ربٌع محً الدٌن احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  2421احمد سمٌر محمود على زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  7946الحمدى دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عثمان ا -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  2524تامر دمحم على النجٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211216وفً تارٌخ  2424زٌاد فون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    - ابو الدهب زٌاد مصطفً فهمً دمحم -  135

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21211217وفً تارٌخ  2516سبٌته لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبدالرازق ٌوسف سبٌته دمحم  -  136

 شٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  2563عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2471دمحم حفنى عثمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2415دمحم على متولى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  2574هانى دمحم على مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  2576احمد دمحم احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2476سعداوى لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤمن سعداوى عبدالعاطى عمر  -  142

 تأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف ال21211213

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  2479دمحم السٌد غرٌب دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2561صابر ناجً علً ابو خزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -أل ناجً للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  -  144

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  2525مستور رمضان عبدالجواد خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21211221وفً تارٌخ  2522فرحات خٌر هللا مبرون فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  2535امانً احمد دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21211213وفً تارٌخ  2414ولٌد عبدالغنى حامد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2463احمد فاروق السٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2462المنصف لمستلزمات الفنادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  2513كرٌم صالح هاشم منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211219وفً تارٌخ  2512احمد سلٌم سالم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2432احمد حافظ ثابت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2431احمد عبدالسمٌع صبحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2512عز سالم سعٌد كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211224وفً تارٌخ  2554عبدالعاطى عبدالسالم احمد على عشٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  2566نصر عوض فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزة -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  2569سعد راضى حفناوى عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  2594ك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد شافعى توفٌ -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  2422نصرة حسٌن عبدالحفٌظ كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211217وفً تارٌخ  2422بٌوتى سنتر المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -لمال احمد دمحم كمال عباس دمحم ا -  161

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2516حسٌن دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2471د رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عزمى محمو -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2469دمحم عبدالغنى عبدربه عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2433دالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح عبدالمادر امٌن عب -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2412مجدى سعٌد ابراهٌم سعدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2493، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد لاسم عبدالرازق سعد  -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  2421على على الباتع الدعدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21211226وفً تارٌخ  2572ده برلم   الدمحمى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  162

 خاص

وفً تارٌخ  2473الماضى لتورٌد المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم فتحى امٌن دمحم ماضى  -  171

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211213

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211219وفً تارٌخ  2517تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال حسٌن دمحم احمد ، -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  2571وسام دمحم سعد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  2419رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد ابو رٌه رضوان ، تاجر ف -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  2412مبرون السٌد مبرون ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  2572ك لٌده برلم   كرٌم على دمحم سعد الدٌن ، تاجر فرد ،  سب -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2519دمحم حسن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  2411ه برلم   عبدالرزاق السٌد علً ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  2466سامح نادى توفٌك جورجٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  2511رلم   خالد دمحم رافت عبدالتواب سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2521احمد صافً ضوله شامخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21211224وفً تارٌخ  2552لٌده برلم    الجمٌل للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك -عبدهللا جمٌل عبدهللا دمحم  -  191

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211223وفً تارٌخ  2534زٌنب محً الدٌن دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  2562برلم    احمد جمال الدٌن فهمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  193

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  2442رنا اٌهاب دمحم حسن نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211217وفً تارٌخ  2511مٌادة احمد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  2415دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212تارٌخ  وفً 2462معرض الملٌنى لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211227وفً تارٌخ  2596عمرو عصام دمحم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  2437فرج عبدالسالم بسٌونى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  2419مصنع ماضى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم جمال سٌد احمد حسٌن ماضى  -  121

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211212

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  2494لم   مصطفى عثمان دمحم سالم نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  121

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / امانتكس  9167ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21211212ٌ،  فى تارٌخ :   -  1

 للتورٌدات العمومٌة  

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح / االصدلاء  2321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  2

 للمماوالت الهندسٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : مؤسسة الصفا  2637تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  3

 لتجارة السٌارت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : الكرمه للنمل  5214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211223،  فى تارٌخ :   -  4

 والرحالت  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / مزرعة االصدلاء   2153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211223تارٌخ : ،  فى   -  5

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مركز  2371تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226،  فى تارٌخ :   -  6

 مداواه للعالج الطبٌعى  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / المكتب  5521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226ى تارٌخ : ،  ف  -  7

 سٌن   - SEC -االستشارى الهندسى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21211215، وفى تارٌخ    1644وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  اشرف فاٌز   - 1

 بموجب عمد فسخ عرفى شركة تضامن ثابت التارٌخ ملخصه غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211215ى تارٌخ ، وف   1644اشرف فاٌز وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2121/ 2/ 5فى  1234محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  239مصطفى صبرى وشرٌكه شركة سكام للكٌماوٌات العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 - 27بلون  2.1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام   21211215

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  239ة ،  سبك لٌدها برلم    تعدل الً :مصطفً صبري وشركاه ، شركة مساهم -  2

 - 27بلون  2.1وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام  

وفً  239تعدل الً:ورثه مصطفً صبري وشركائهم شركه سكام للكٌماوٌات العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 27بلون  2.1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام   21211215تارٌخ 

- 

وفً تارٌخ  239م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1تعدل الً:شركه سكام للكٌماوٌات والبالستٌن العالمٌه ش  -  4

 - 27بلون  2.1ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام  تم تعد 21211215

وفً تارٌخ  239مصطفى صبرى وشرٌكه شركة سكام للكٌماوٌات العالمٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 - 27بلون  2.1الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 21211215

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  239تعدل الً :مصطفً صبري وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 - 27بلون  2.1وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام  

وفً  239تعدل الً:ورثه مصطفً صبري وشركائهم شركه سكام للكٌماوٌات العالمٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 27بلون  2.1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام   21211215تارٌخ 

- 

وفً تارٌخ  239م ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1لكٌماوٌات والبالستٌن العالمٌه ش تعدل الً:شركه سكام ل -  9

 - 27بلون  2.1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة لطع أرلام   21211215

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــ  ــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

على مهنى احمد وشرٌكه عبد العزٌز منصور احمد ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى مخبز بلدى ألى مطور ،  سبك لٌدها  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211212وفً تارٌخ  399برلم   

عبد العزٌز منصور احمد ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى  على مهنى احمد وورثة -تعدل االسم التجارى للشركة الى : -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211212وفً تارٌخ  399مخبز بلدى ألى مطور ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم  -لى مهنى احمد وورثة المرحوم / ع -ورثة المرحوم / عبد العزٌز منصور احمد   -تعدٌل االسم التجارى للشركة الى : -  3

وفً تارٌخ  399عبد العزٌز منصور وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى مخبز بلدى ألى مطور ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211212

سٌطة  تعدٌل النشاط الى مخبز بلدى ألى ٌعدل االسم التجارى للشركه لٌصبح/دمحم عبد العزٌز منصور وشركاه ، توصٌة ب -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211212وفً تارٌخ  399مطور ،  سبك لٌدها برلم   

على مهنى احمد وشرٌكه عبد العزٌز منصور احمد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى مخبز بلدى ألى مطور ،  سبك لٌدها  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211212رٌخ وفً تا 399برلم   

على مهنى احمد وورثة عبد العزٌز منصور احمد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى  -تعدل االسم التجارى للشركة الى : -  6

 :  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر21211212وفً تارٌخ  399مخبز بلدى ألى مطور ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم  -وورثة المرحوم / على مهنى احمد  -ورثة المرحوم / عبد العزٌز منصور احمد   -تعدٌل االسم التجارى للشركة الى : -  7

وفً تارٌخ  399عبد العزٌز منصور وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى مخبز بلدى ألى مطور ،  سبك لٌدها برلم   

 لنشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21211212

ٌعدل االسم التجارى للشركه لٌصبح/دمحم عبد العزٌز منصور وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى مخبز بلدى ألى  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211212وفً تارٌخ  399مطور ،  سبك لٌدها برلم   

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  2111تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / احمد محمود عبدالجابر وشركائه ) المتحدة جروب ( ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطةتم 21211215تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان 21211215وفً تارٌخ  2111دمحم عادل دمحم انور غنام وشركائه ، سبك لٌدها برلم    -المتحدة جروب  -  2

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     
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 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  2111توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211215،  فى تارٌخ :   -  1

 للشركة لٌصبح / احمد محمود عبدالجابر وشركائه ) المتحدة جروب (

الى: تعدٌل االسم التجارى  2111الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم   21211215،  فى تارٌخ :   -  2

 للشركة لٌصبح / احمد محمود عبدالجابر وشركائه ) المتحدة جروب (

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    
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ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن / احمد جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، تارٌخ : أحمد جمال ابراهٌم عكوش  توصٌ -  5

 2111برلم       21211215

أحمد جمال ابراهٌم عكوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن / احمد جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، تارٌخ :  -  6

 2111برلم       21211215
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 2111برلم       21211215

حسنً حسن سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن / احمد جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، تارٌخ :  -  11

 2111برلم       21211215

حسنً حسن سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن / احمد جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، تارٌخ :  -  12
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 2111برلم       21211215: 

علً جمال ابراهٌم عكوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن / احمد جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، تارٌخ  -  12
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دمحم عادل دمحم انور غنام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن / على جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، تارٌخ :  -  24

 2111برلم       21211215

ارٌخ أحمد جمال ابراهٌم عكوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن / على جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، ت -  25

 2111برلم       21211215: 

أحمد جمال ابراهٌم عكوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن / على جمال ابراهٌم عكوش من الشركة ، تارٌخ  -  26
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منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

س ادارة  لبول أستمالة السٌد / على محمود رٌاض زهدى من على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  113
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 239برلم       21211226: 

ة  لبول أستمالة السٌد / على محمود رٌاض زهدى من على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  114
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ٌد / على محمود رٌاض زهدى من طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة الس -  119

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

د / على محمود رٌاض زهدى من طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌ -  112

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

/ على محمود رٌاض زهدى من  طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد -  111

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

/ على محمود رٌاض زهدى من طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد  -  111

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

محمود رٌاض زهدى من على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد / على  -  112

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

رٌاض زهدى من على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد / على محمود  -  113

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

ٌاض زهدى من طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد / على محمود ر -  114

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اض زهدى من طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد / على محمود رٌ -  115

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

ض زهدى من طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد / على محمود رٌا -  116

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

زهدى من  طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستمالة السٌد / على محمود رٌاض -  117

منصب رئٌس مجلس األدارة بناء علً األستمالة الممدمة من سٌادته وأبراء ذمته عن الفترة السابمة حتً تارٌخ أنعماد الجمعٌة ، تارٌخ 

 239برلم       21211226: 

هللا  على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض -  119

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3مة وعضو مجلس األدارة المنتدب السٌدة / هالة هشام حلبونً مساه

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

ٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض هللا على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تع -  112

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

اهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض هللا على محمود رٌاض زهدى  شركة مس -  121

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2وض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة السٌد / طارق مصطفً ع - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض هللا  -  121

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1لتالً : مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كا

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226رٌخ : الموافمة علً أستمرار ، تا -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض هللا  -  122

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : مجلس األدارة 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5ارة السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األد -4

على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض هللا  -  123

عوض هللا دمحم رئٌس الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة السٌد حمدي  -4

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض  -  124

باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس الموافمة  -2هللا دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

اهمة وعضو مجلس األدارة السٌدة / نرمٌن احمد رسالن م -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض  -  125

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2رة عضو مجلس أدارة الشركة هللا دمحم من ذوي الخب

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3لمنتدب السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة ا

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

طارق مصطفً عوض  طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / -  126

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2هللا دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3شام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب السٌدة / هالة ه

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

جلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس م -  127

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2هللا دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2رئٌس مجلس األدارة  السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

د رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض هللا على محمو -  129

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض هللا  -  122

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1شكٌل مجلس األدارة كالتالً : مجلس األدارة وبذلن ٌصبح ت

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226فمة علً أستمرار ، تارٌخ : الموا -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض  -  131

 دمحم رئٌس الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا -2هللا دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5بونً مساهم وعضو مجلس األدارة السٌد حمدي هشام حل -4

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض  -  131

ع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس الموافمة باألجما -2هللا دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

ضو مجلس األدارة السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وع -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق مصطفً عوض  -  132

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2مجلس أدارة الشركة هللا دمحم من ذوي الخبرة عضو 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3السٌدة / هالة هشام حلبونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب 

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

صطفً عوض طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعتماد تعٌن المجلس للسٌد / طارق م -  133

الموافمة باألجماع علً تعٌن السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس  -2هللا دمحم من ذوي الخبرة عضو مجلس أدارة الشركة 

 -2السٌد / طارق مصطفً عوض هللا دمحم رئٌس مجلس األدارة  - 1مجلس األدارة وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس األدارة كالتالً : 

السٌدة / نرمٌن احمد رسالن ماهمة وعضو مجلس األدارة  -3ونً مساهمة وعضو مجلس األدارة المنتدب السٌدة / هالة هشام حلب

 239برلم       21211226الموافمة علً أستمرار ، تارٌخ :  -5السٌد حمدي هشام حلبونً مساهم وعضو مجلس األدارة  -4

عٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ت -  134

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

مع البنون والتولٌع  الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

ة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  135

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

عامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والت -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  136

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد  -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

جلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن على محمود رٌاض زهدى  شركة مساهمة  رئٌس م -  137

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

راد والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنف -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

ٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئ -  139

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع  الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن   على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة -  132

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع  الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن طارق مصطفً عوض هللا دمحم  شر -  141

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع  -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  طارق مصطفً عوض هللا -  141

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع  الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  طارق مصطفً -  142

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

لمنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة ا -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

ارق مصطفً عوض هللا دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن ط -  143

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لعضو مجلس  -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  -  144

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

جلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لعضو م -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239 برلم      21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

على محمود رٌاض زهدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  -  145

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

ضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة علً أن لع -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239لم   بر    21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  -  146

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع الموافمة  -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌخ : 

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  -  147

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع  -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226خ : كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشركة ، تارٌ

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  -  149

الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن من  - 6الشركة 

الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع  -7دارة مجلس األ

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226كة ، تارٌخ : كما ٌتراءي له طبما لمصلحة الشر

طارق مصطفً عوض هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌدة / هالة هشام حلبونً عضو منتدب عن  -  142

ن الموافمة علً منح حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة مجتمعا مع العضو المنتدب أو مجتمعا مع عضوٌن م - 6الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الموافمة علً أن لعضو مجلس األدارة المنتدب حك التولٌع عن الشركة علً أنفراد والتعامل مع البنون والتولٌع  -7مجلس األدارة 

عن الشركة امام البنون وابرام المروض والرهن والبٌع ألصول الشركة وصرف واٌداع المبالغ وتوجٌه استثمارات الشركة المالٌة 

 239برلم       21211226صلحة الشركة ، تارٌخ : كما ٌتراءي له طبما لم

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / احمد محمود عبدالجابر وشركائه ) المتحدة جروب (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -  1

 2111برلم       21211215عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

دمحم عادل دمحم انور غنام وشركائه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -المتحدة جروب  -  2

 2111برلم       21211215

تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / احمد محمود عبدالجابر وشركائه ) المتحدة جروب (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -  3

 2111برلم       21211215عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

دمحم عادل دمحم انور غنام وشركائه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -المتحدة جروب  -  4

 2111برلم       21211215

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21211212، تارٌخ :  237  2112/ 12/ 22جابر مفتاح شامخ عبد الموي " شامخ ألعمال الحدادة البحرٌة "  تجدٌد ثانى  -  1

 3251برلم   

، تارٌخ :  237  2112/ 12/ 22مفتاح شامخ  تجدٌد ثانى جابر  -شامخ للمماوالت العمومٌة  -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : -  2

 3251برلم       21211212

، تارٌخ  237  2112/ 12/ 22تعدٌل االسم التجارى الى : شامخ للمماوالت العمومٌة لصاحبها جابر مفتاح شامخ  تجدٌد ثانى  -  3

 3251برلم       21211212: 

 3996برلم       21211212، تارٌخ :  239  2112/ 11/ 13 تامر سامى ٌس اسطفانوس  تجدٌد ثانى -  4

 5463برلم       21211212، تارٌخ :  236  2121/ 2/ 1سعٌد السٌد أحمد الساٌس  تجدٌد اول  -  5

 4192برلم       21211213، تارٌخ :  259دمحم عبد هللا فتح هللا عبد الجواد  تجدٌد أول   -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2223برلم       21211214، تارٌخ :  261اسالم سعٌد مصطفى مكى  تجدٌد أول  -السٌارات مركز المهندس لصٌانة  -  7

 2223برلم       21211214، تارٌخ :  262اسالم سعٌد مصطفى مكى  تجدٌد ثانً  -مركز المهندس لصٌانة السٌارات  -  9

 2223برلم       21211214، تارٌخ :  261اسالم سعٌد مصطفى مكى  تجدٌد أول   -تعدل االسم التجارى الى : -  2

 2223برلم       21211214، تارٌخ :  262اسالم سعٌد مصطفى مكى  تجدٌد ثانً   -تعدل االسم التجارى الى : -  11

 5327برلم       21211216، تارٌخ :  292  2112/ 11/ 11عمروعصام دمحم حسٌن دمحم جاب هللا  تجدٌد اول  -  11

 5469برلم       21211216، تارٌخ :  276  2121/ 2/ 7عبدالمادر عسران رحٌم  تجدٌد اول  عسران رحٌم -  12

 4763برلم       21211216، تارٌخ :  291جمال بخٌت حسٌن عامر  تجدٌد سادس   -  13

 3222برلم       21211212، تارٌخ :  223جمال دمحم محمود احمد  تجدٌد ثانً   -  14

 5421برلم       21211212، تارٌخ :  227  2112/ 12/ 2حمود عبد المالن  تجدٌد اول دمحم منصور م -  15

 1121برلم       21211211، تارٌخ :  317  2111/ 11/ 24جورج نبٌل عبدالبالى  تجدٌد ثانى  -  16

 1121برلم       21211211، تارٌخ :  319  2115/ 11/ 23جورج نبٌل عبدالبالى  تجدٌد ثالث  -  17

 5226برلم       21211211، تارٌخ :  316  2112/ 3/ 23حمدي أحمد عوض علً عثمان  تجدٌد اول  -  19

 2921برلم       21211211، تارٌخ :  326احمد دمحم عبد المنعم صمٌده دمحم  تجدٌد ثانً   -  12

،  335  2121/ 2/ 9 السٌد رفاعً  تجدٌد ثانى دمحم عبد هللا -الرفاعً سوٌت  لتصنٌع الحالوة الطحٌنٌة والجافة والطحٌنة  -  21

 5471برلم       21211212تارٌخ : 

 3443برلم       21211213، تارٌخ :  351  2112/ 2/ 13احمد محمود عبد المبدى محمود  تجدٌد ثانى  -  21

 4511برلم       21211216، تارٌخ :  361  2116/ 3/ 14سند عبد العاطً عبد الهادي اسماعٌل  تجدٌد اول  -  22

، تارٌخ :  363  2119/ 11/ 16عبد الرحمن احمد عبد الرحمن على  تجدٌد اول  -مكتب عبد الرحمن لالستٌراد والتصدٌر  -  23

 5129برلم       21211216

 5219برلم       21211219، تارٌخ :  322  2119/ 11/ 24عبد الرحٌم عبد الحافظ دمحم علً  تجدٌد اول  -  24

 3699برلم       21211219، تارٌخ :  329احمد سعٌد عٌد السٌد ابو لورة  تجدٌد ثانً   -  25

 3212برلم       21211212، تارٌخ :  415  2112/ 12/ 7دمحم عبد العاطى سالم ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  26

 3211برلم       21211221:  ، تارٌخ 421  2112/ 11/ 31كرٌم صبحً عبد الصادق مفتاح  تجدٌد ثانى  -  27

 3999برلم       21211221، تارٌخ :  423  2112/ 11/ 14عبد العزٌز فؤاد مكاوى هالل  تجدٌد ثانى  -  29

 4221برلم       21211221، تارٌخ :  425  2121/ 2/ 21مبرون عبد الناصر عبد البارى ادرٌس  تجدٌد اول  -  22

 92برلم       21211223، تارٌخ :  449  2111/ 11/ 13ٌد ثالث السٌد احمد دمحم على  تجد -  31

 92برلم       21211223، تارٌخ :  442  2116/ 11/ 12السٌد احمد دمحم على  تجدٌد رابع  -  31

 3322برلم       21211223، تارٌخ :  445  2113/ 12/ 17عمرو ابراهٌم دمحم دمحم جمعة  تجدٌد اول  -  32

 3322برلم       21211223، تارٌخ :  446  2119/ 12/ 16راهٌم دمحم دمحم جمعة  تجدٌد ثانى عمرو اب -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3322برلم       21211223، تارٌخ :  447  2116/ 5/ 3عمرو ابراهٌم دمحم دمحم جمعه  تجدٌد اول  -  34

 1612   برلم    21211223، تارٌخ :  451  2113/ 6/ 1شاهٌن ادرٌس عوض  تجدٌد ثانى  -  35

 1612برلم       21211223، تارٌخ :  451  2119/ 5/ 31شاهٌن ادرٌس عوض  تجدٌد ثالث  -  36

 3125برلم       21211224، تارٌخ :  453دمحم حنفى عبد الرازق ابو النور  تجدٌد ثانً   -  37

 5441برلم       21211225، تارٌخ :  477عماد عمل عبدالهادى عمل  تجدٌد أول   -  39

 4265برلم       21211226، تارٌخ :  423  2117/ 11/ 3سعد حسن دمحم على  تجدٌد اول  -  32

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5594برلم       21211213، تارٌخ :  253شركة رضا حامد أحمد أحمد عٌسً وشركاه  تجدٌد ثانً   -  1

 1644برلم       21211214، تارٌخ :  262  2119/ 7/ 17اشرف فاٌز وشركاه  تجدٌد ثالث  -  2

  2121/ 3/ 21جمال عبد الحمٌد دمحم السبكى  تجدٌد اول  -دمحم رجب عالم عطٌة  -شركة الفتح للف المحركات الكهربائٌة  -  3

 5421برلم       21211215، تارٌخ :  269

، تارٌخ :  336  2119/ 11/ 2عبد الرحٌم وشركاه لألستثمار والتنمٌة وأنتاج األلبان  تجدٌد اول أحمد سٌد سالم  -  4

 5193برلم       21211212

    21211216، تارٌخ :  362  2116/ 6/ 12عواطف عبد الممصود دمحم عبد الال وشركاها  تجدٌد اول  -كالسٌن للحاللة  -  5

 4527برلم   

برلم       21211216، تارٌخ :  365 متولً ابراهٌم  " هدي أحمد عمران وشركاها "  تجدٌد أول  ورثة / عصام دمحم -  6

5275 

برلم       21211216، تارٌخ :  365نٌللً عصام دمحم وشركائها  تجدٌد أول   -تعدل الً : ورثة عصام دمحم متولً أبراهٌم -  7

5275 

برلم       21211212، تارٌخ :  411  2119/ 3/ 11صور احمد  تجدٌد رابع على مهنى احمد وشرٌكه عبد العزٌز من -  9

399 

،  411  2119/ 3/ 11على مهنى احمد وورثة عبد العزٌز منصور احمد  تجدٌد رابع  -تعدل االسم التجارى للشركة الى : -  2

 399برلم       21211212تارٌخ : 

دمحم  -وورثة المرحوم / على مهنى احمد  -ة المرحوم / عبد العزٌز منصور احمد  ورث -تعدٌل االسم التجارى للشركة الى : -  11

 399برلم       21211212، تارٌخ :  411  2119/ 3/ 11عبد العزٌز منصور وشركاه  تجدٌد رابع 

، تارٌخ :  411  2119/ 3/ 11ٌعدل االسم التجارى للشركه لٌصبح/دمحم عبد العزٌز منصور وشركاه  تجدٌد رابع  -  11

 399برلم       21211212

برلم       21211212، تارٌخ :  411  2119/ 3/ 11على مهنى احمد وشرٌكه عبد العزٌز منصور احمد  تجدٌد رابع  -  12

399 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  411  2119/ 3/ 11على مهنى احمد وورثة عبد العزٌز منصور احمد  تجدٌد رابع  -تعدل االسم التجارى للشركة الى : -  13

 399برلم       21211212تارٌخ : 

دمحم  -وورثة المرحوم / على مهنى احمد  -ورثة المرحوم / عبد العزٌز منصور احمد   -تعدٌل االسم التجارى للشركة الى : -  14

 399برلم       21211212، تارٌخ :  411  2119/ 3/ 11عبد العزٌز منصور وشركاه  تجدٌد رابع 

، تارٌخ :  411  2119/ 3/ 11رى للشركه لٌصبح/دمحم عبد العزٌز منصور وشركاه  تجدٌد رابع ٌعدل االسم التجا -  15

 399برلم       21211212

 5464برلم       21211225، تارٌخ :  492  2121/ 2/ 1صفوت متري صلٌب وشركاه  تجدٌد اول  -  16

 613برلم       21211227، تارٌخ :  512دمحم سالم رزق  وشركاه  تجدٌد رابع   -  17

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ركاتبٌع ش  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


