
 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌونٌو شهر العاشر من رمضاناستثمار  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لسجلا تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4
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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 11695 برلم 21211612 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه صبرة هنداوي السٌد شرٌف -  1

 - C8الصناعٌة المنطمة - 98 المطعة -( الثانً) علوي األول الدور:  بجهة ،  عن

 ، 11844 برلم 21211627 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  RAFAL للبالستٌن رافال -  2

 B4 الصناعٌة المنطمة - 98 رلم المطعة - 11 رلم العمود إلى 7 رلم العمود من األرضً الدور من جزء:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 11724 برلم 21211618 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكتها صالح دمحم ثروت نورا -  3

 الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصغٌرة بالمجمعات( ب) مجمع( 16) رلم مصنع:  بجهة

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة -ومستلزماتها لألحذٌة الصٌنٌة المصرٌة -  4

 6أ غرب جنوب -78 لطعة -علوي الثانً الدور:  بجهة ،  عن ، 11796 برلم 21211617

 ، 11736 برلم 21211611 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) ART العماله اللحاق ارت -  5

 العاشر الحً - اإلسالم نور ش 292 لطعه - األرضً الدور:  بجهة ،  عن

 مغزولة الغٌر للمنتجات العرٌن مصنع -  6

 99 رلم المطعة:  بجهة ،  عن ، 11848 برلم 21211628 ىف ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) 

 - ملٌون 6 الجنوبٌة الصناعٌة بالمنطمة

 فى ،لٌدت 311111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة االستثمار و للتنمٌة نبتونٌوم   -: -  7

 الجامعة شارع - الثانٌة المجاورة - األول الحً - - 32 رلم مول - 6 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11754 برلم 21211615

 الروسٌة

 ،  عن ، 11845 برلم 21211628 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  العامة للمماوالت النبع -  8

 49 رلم المجاورة - الزهور سنتر - علوي األول الدور - 118 رلم الوحدة:  بجهة

 pure plast packaging  والتغلٌف التعبئة لمواد بان بالست بٌور -  9

 252 رلم المطعة:  بجهة ،  عن ، 11815 برلم 21211622 فى ،لٌدت 158191110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.ذم.ش)

 - رمضان من العاشر -  A 5 الصناعٌة المنطمة

 Top Red Line Ofread - Made Clothes الجاهزة والمالبس الدائري والترٌكو والمنسوجات للمالبس رٌدلٌن توب -  11

 - األرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 11791 برلم 21211617 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 6أ غرب جنوب - 239 رلم المطعة

 ، 11864 برلم 21211631 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه الجواد عبد امٌن سعد مصطفً -  11

  الصناعٌة المنطمة  -84 رلم المطعه:  بجهة ،  عن
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 (فدان 251  ال)     

 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة  Eternal Pharma  فارما اٌتٌرنال -: -  12

 تمسٌم - المرغنً احمد ش - 214 رلم عمار - علوي األول الدور 2 رلم شمة: :   بجهة ،  عن ، 11793 برلم 21211617

 المعلمٌن

 ،  عن ، 11697 برلم 21211612 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه دمحم اللطٌف عبد سامح -  13

 األرضً الدور - 117 رلم ولطعه 116 رلم لطعه - 43 مجاورة:  بجهة

 ،  عن ، 11728 برلم 21211619 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه السٌد سالم جوده ثروت -  14

 الثانٌة الصناعٌة بالمنطمه صغٌرة صناعات 129 بالمطعة مصنع - الجدٌدة:  بجهة

 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة  ECO BAG Industry للصناعة باج اٌكو -: -  15

 - ج نموذج - 112 رلم المطعة -(البدروم بعد ثانً) علوي األول الدور:  بجهة ،  عن ، 11814 برلم 21211621 فى ،لٌدت

 6أ غرب جنوب

 بجهة ،  عن ، 11855 برلم 21211629 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه عطا عاطف دمحم -  16

 B1   الصناعٌة المنطمة -( للصناعات الكٌنج شركة) - العلوي الدور( ج) رلم بالعنبر 13/14/27/28 رلم الصناعٌة الوحدة: : 

 -VIF لطعه

 ، 11755 برلم 21211615 فى ،لٌدت 191110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) اإلعالن و للدعاٌة المنصة -  17

 األردنٌة - الثانٌة المرحلة - 2 رلم عمارة - 8 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن

    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Target holding for trade agencies exportوالتصدٌر والتوكٌالت للتجارة هولدنج تارجت -  18

 لبهط/ ش - الزٌات هانً منزل - 1 شمه:  بجهة ،  عن ، 11851 برلم 21211628 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس

 النكارٌه شٌبه - سعٌد خالد مٌدان - عوٌضه

   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) PRIMA CHEMICALS FOR CHEMICALS للكٌماوٌات كٌمٌكالز برٌما -  19

 االولً الحرفٌة - 139 رلم المطعه:  بجهة ،  عن ، 11761 برلم 21211615 فى ،لٌدت 511110111

 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الكٌماوٌة المواد و العمومٌة التورٌدات و الهواء ألنظمة ترٌد شاٌن -  21

 2111 سٌنكو مول - الثانً الدور - 11 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11817 برلم 21211623 فى ،لٌدت

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة الجرانٌت و للرخام صالبة   -: -  21

 األول الحً - 3 رلم المجاورة - 8 رلم عمارة - 5 رلم الوحدة: :  بجهة ،  عن ، 11818 برلم 21211622

 21211631 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) االلومنتال وطالء وتشكٌل لتجارة الشبراوي -  22

 النصر حً - حسٌن مصباح سامح ملن منزل - األرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 11863 برلم

 برلم 21211616 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المٌكانٌكً للتجهٌز تكس الٌن -  23

 B4 الصناعٌة بالمنطمه - 114 رلم المطعه:  بجهة ،  عن ، 11781

  عن ، 11731 برلم 21211619 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته إبراهٌم فتحً سعد سامً -  24

 والثانً األول الحٌٌن بٌن الفاصلة المنطمة -11 لطعة -األول الدور -1 مكتب:  بجهة ،

   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة Dahab health care pharma فارما كٌر هٌلث دهب -  25

 - معاوٌه ش - صٌام محمود دمحم/ ملن منزل - األرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 11821 برلم 21211623 فى ،لٌدت 511110111

 سالم الشٌخ عزبة
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) East Gulf Industry CO للصناعه الخلٌجٌة الشرق -  26

 41 رلم المجاورة - سنتر هاٌدى مشروع -(  أ)  نموذج 122 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11824 برلم 21211623

 برلم 21211611 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة للمشوٌات الفتفت لصر -  27

 المنتزة - النبً مولد شارع من متفرع شرف حارة - 9 رلم عمارة - علوي األول و األرضً الدور: :  بجهة ،  عن ، 11688

 برلم 21211623 فى ،لٌدت 95111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكه و الساداتى دمحم المادر عبد سٌد خمٌس -  28

 األول الحً - 2 رلم المجاورة - 66 رلم لطعة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11816

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة Wild Cat المالبس لتصنٌع كات وٌلد   -: -  29

 - حماده احمد شارع بناحٌة - البطرٌك محمود عزت دمحم محمود هانى/  ملن منزل:  بجهة ،  عن ، 11811 برلم 21211621

 رباح بن بالل مسجد بجوار

 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة الدٌكور و العماري لالستثمار السمو نٌو -  31

 ( MC2 - 27 لطعة)  مول الجوهرة بمشروع - 526 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11843 برلم 21211627 فى ،لٌدت

    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) intelligent for Contracting and Supplies ICS العمومٌة والتورٌدات للمماوالت انتلٌجنت -  31

 المدٌنة مركز - واحد االمل مول - 417 وحدة:  بجهة ،  عن ، 11838 برلم 21211627 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

 األردنٌة - 18 رلم لطعة  - MC1 منطمة - التجاري

  التعدٌنٌه للصناعات جرانٌتو -: -  32

: :  بجهة ،  عن ، 11827 برلم 21211623 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة  

 - األول الحً 2 مجاورة 38 لطعة 4 رلم وحدة

 Friends And The Love For Ready - to - Wear الدائري والترٌكو والمنسوجات الجاهزة للمالبس والمحبة االصدلاء -  33

Textiles  And Circular Knitting (م.م.ذ.ش   )11828 برلم 21211623 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 6أ غرب جنوب - 239 رلم المطعة - االرضى الدور:  بجهة ،  عن ،

 ،  عن ، 11841 برلم 21211627 فى ،لٌدت 3111110111   مالها س،رأ    ،  شركة   وشرٌكه حنبلً مصطفً دمحم -  34

 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمه - 198 المصنع:  بجهة

   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة العمومٌة والتورٌدات العامة للمماوالت مٌكس بٌرامٌدز -: -  35

 - االردنٌة - مول الماسة ج/23:  بجهة ،  عن ، 11732 برلم 21211619 فى ،لٌدت 11111110111

 21211613 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) General Iron Tech تن اٌرن جنرال -  36

 (c2) الصغٌرة الصناعات مجمع - 1 نموذج - 5 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11699 برلم

 التعدٌنٌة للصناعات رخامكو -: -  37

:  بجهة ،  عن ، 11836 برلم 21211624 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة - 

 االول الحً -3 مجاورة -8 عمارة -6 وحدة

  عن ، 11718 برلم 21211618 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاءه عبدالملن كمال جمٌل دمحم -  38

 - الغشام - للرخام الجرانٌت خلف - شدٌد الكونت ش - الولٌد بن خالد برج:  بجهة ،

 ، 11775 برلم 21211616 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه حموده احمد دمحم صالح اسامه -  39

 16 مجاورة - 162 رلم عمارة:  بجهة ،  عن

 ، 11757 برلم 21211615 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) للكٌماوٌات جاللة شركة -  41

 فدان 811 الصناعٌة المنطمة-111 رلم مصنع:  بجهة ،  عن
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  عن ، 11727 برلم 21211618 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.(   م.م.ذ.ش) لألثاث الملكً المصر -  41

 الزوامل - الكبٌر الجامع بجوار - مصطفى دمحم كرم الرحمن عبد/  ملن منزل:  بجهة ،

   مالها ،رأس    ،  شركة   Eurosynrergy for Manufacturing األستانلس مواسٌر لتصنٌع سنرجً ٌورو -  42

 فدان251 لصناعٌةا المنطمه - 151 رلم المطعة:  بجهة ،  عن ، 11813 برلم 21211621 فى ،لٌدت 11111110111

 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Oro Feeding Industries المغذٌة للصناعات أورو -  43

 A5 الصناعٌة المنطمة - 279 رلم المطعة:  بجهة ،  عن ، 11846 برلم 21211628

 ، 11747 برلم 21211613 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Liveli Hood هود لٌفلى:  -  44

 - اإلسالم نور مسجد ش - عثمان الحمٌد عبد ٌس هاشم ام/  ملن منزل: :  بجهة ،  عن

 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الهندسٌة واالستشارات العامة للمماوالت العاصمة بانوراما -  45

 التجرٌبٌة المدرسة ش - 3 مجاورة - 131 رلم المطعه - االرضى الدور:  بجهة ،  عن ، 11794 برلم 21211617

 برلم 21211617 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Janso Pharm جانسوفارم شركة -  46

 المنتزة - عزب امٌن ش 21 -األرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 11783

 21211616 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المشروعات وإدارة إلنشاء العاشر رواد -  47

 السادس الحً مركز - الفسطاط حً - 4 عمارة - 1 شمه:  بجهة ،  عن ، 11714 برلم

 برلم 21211612 فى لٌدت، 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Silk Productions برودكشنز سٌلن -  48

 األولى المجاورة - 22 رلم عمارة - 5 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11691

 ،  عن ، 11847 برلم 21211628 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكها و شوٌحنه ٌوسف دٌانا -  49

 األردنٌة - الصباح مول 1 رلم عمارة -  1 رلم الوحدة:  بجهة

 برلم 21211613 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الصناعٌة للمنظفات كلٌن فالور -  51

 الكلٌة طرٌك-3 رلم حوض -274 رلم المطعة- البحري زمام خارج -عبدالرازق فوزي اٌمان/ بملن:  بجهة ،  عن ، 11711

 الخلفً الجوٌة

   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الصحى والصرف المٌاه ومهمات الحرٌك وحنفٌات للمحابس الرضوان جنة -  51

 - العاشر دوار - حرب طلعت وكاله - 14 رلم المصنع:  بجهة ،  عن ، 11691 برلم 21211612 فى ،لٌدت 2511110111

 الرئٌسً االسماعٌلٌة طرٌك - الترفٌهً التجارى المركز - A2 الصناعٌة والمنطمة A1 بٌن المحصورة المنطمة

 ،  عن ، 11819 برلم 21211623 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه توفٌك علمً احمد دمحم -  52

 49 مجاوره - و نموذج - 1 مربع - 4 عمارةه - 11 رلم محل:  بجهة

 ،  عن ، 11842 برلم 21211627 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته عبدالحمٌد السٌد هاشم -  53

 6أ الجمركٌة امتداد -44 لطعة علوي األول الدور:  بجهة

 11778 برلم 21211616 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه بطرس جرجس بطرس جورج -  54

 49 المجاورة - 8 رلم بالعمارة شمة: :  بجهة ،  عن ،

 ،  عن ، 11761 برلم 21211615 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه  دعاس المنان عبد دمحم -  55

 ي مدخل - 4 شمه - 27 عمارة - 53 مجاورة:  بجهة

 فى ،لٌدت 99111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة اإلسكان و للتعمٌر الدولٌة الرواد   -: -  56

 - الثانً الحً -  األولى المجاورة - 397 رلم عمارة - األول الدور - 4 رلم الوحدة: :  بجهة ،  عن ، 11862 برلم 21211629



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21211613 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) SKLD TRADING والتصدٌر للتجاره سكلد -  57

 18 مجاورة - 133 فٌال:  بجهة ،  عن ، 11745 برلم

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة والمماوالت العامة للتجارة الطٌب جنة -  58

 السطوحً كفر مركز -- المنصورة طرٌك - 15 العمار - األرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 11696 برلم 21211612

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش(  )ARI) المعلومات وتكنولوجٌا للبرمجه أي ار اٌه -  59

 بٌجو توكٌل امام - المحافظة ش - دمحم سالم حمدي منزل - الثالث الدور:  بجهة ،  عن ، 11784 برلم 21211617

 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   International steel industry للصناعة ستٌل الدولٌة -  61

 -6أ شرق الصناعٌة المنطمه - 14 ال11ً - 6 - 4 بالمطع 2 رلم تصنٌع عنبر:  بجهة ،  عن ، 11712 برلم 21211613

 ، 11767 برلم 21211615 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Orga Soft سوفت اورجا -  61

 السادس الحى - الثانٌة المجاورة - 867 لطعه - االول بالدور مةش:  بجهة ،  عن

 برلم 21211611 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه المولً عبد الشبراوي المولً عبد -  62

 - صغٌرة صناعات الثانٌة الصناعٌة المنطمه - 95و93 المطعه من م317015 بمساحة 95 بالمطعة مصنع:  بجهة ،  عن ، 11689

  عن ، 11814 برلم 21211623 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العامة للمماوالت إمكان -  63

 السالم حً - السالم شارع من متفرع الخطاب بن عمر شارع - البنا رٌهام عمارة - األرضً الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ،

   مالها ،رأس    ،  شركة.   المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة المماوالت و التجارة و الصناعٌة للحلول إٌسار -  64

 المجاورة - 1 رلم شارع - 11/  4 عمارة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11734 برلم 21211619 فى ،لٌدت 511110111

 التاسعة

 برلم 21211623 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  البترولٌة للمواد وأوالده حلٌم ممدوح -  65

 الطٌارة مٌدان:  بجهة ،  عن ، 11825

 ،  عن ، 11852 برلم 21211628 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه خٌري رمضان دمحم -  66

 األردنٌة - mc2 المدٌنة مركز - 41 لطعه - 2 سنتر عمان - ن مدخل - 1 رلم الوحده:  بجهة

 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  Continental Steel                        ستٌل كونتٌننتال -  67

 المطعة مسلسل عشر الحادٌة بالمنطمة اإلسماعٌلٌة ببساتٌن الصناعٌة المنطمة:  بجهة ،  عن ، 11737 برلم 21211611 فى ،لٌدت

 الزوامل - 1 رلم ضمن

 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Stemash Cosmetics Products التجمٌل لمستحضرات أش ستٌم -  68

 27 رلم مجاورة - 159 رلم عمارة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11763 برلم 21211615 فى ،لٌدت

 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش( ) K R M ) Textile النسٌج و للغزل تكس ام ار كى -  69

 71 رلم مجاورة - 118 رلم عمار - 2 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 11823 برلم 21211623

 ، 11815 برلم 21211622 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكته و  الهادى عبد فؤاد دمحم هٌثم -  71

 - الدولى الحجاز مركز - 6 رلم مدخل - الثانً الدور -  7 رلم الوحدة: :  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 11859 برلم 21211629 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه حمدان سالم مسعد عاٌد -  71

 37 المجاورة -  14 رلم المطعة - االرضى بالدور 1 رلم الوحدة:  بجهة

 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة   SAF Power العامة للمماوالت باور ساف   -: -  72

 الشباب اسكان امام-الحناوي حً -4 رلم عمارة - الرابع الدور:  بجهة ،  عن ، 11849 برلم 21211628 فى ،لٌدت



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  بجهة ،  عن ، 11716 برلم 21211613 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكه و ابوورده فؤاد -  73

 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 433 رلم المطعة

 ،  عن ، 11686 برلم 21211611 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه العبد دمحم دمحم حامد احمد -  74

 - الصناعً تبارن مجمع -  B3 شرق -A مبنً - 97 و 96 الوحدة:  بجهة

 ،  عن ، 11725 برلم 21211618 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه مسعود سعد ناجح سامح -  75

 فدان 251 الصناعٌة المنطمه - 118 رلم المطعه:  بجهة

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   دودةمح مسئولٌة ذات شركة Uni castle العمارٌة ٌونٌكاسل -  76

 الرئٌسً المدٌنة مركز -  mc1 - 13 لطعه - ب مدخل -  1 مكتب:  بجهة ،  عن ، 11713 برلم 21211613

 ، 11771 برلم 21211615 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه  الغفار عبد مصطفً احمد -  77

 رمضان من العاشر ثان - 69 مجاوره - 51 رلم بالعمار األرضً الدور:  بجهة ،  عن

 ، 11856 برلم 21211629 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الطبٌة للخدمات الب توب -  78

 التجارٌٌن تمسٌم -25 مجاورة -18 رلم المطعة -علوي الثانً الدور:  بجهة ،  عن

   مالها ،رأس    ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة  S .G.M For Technology تكنولوجى فور  ام جى اس -: -  79

 - روبكٌا 318 منطمة فى الكائن بالمصنع االرضى الدور:  بجهة ،  عن ، 11741 برلم 21211611 فى ،لٌدت 11111110111

 الجمركٌة جنوب

 برلم 21211615 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) لعماريا لالستثمار بدر زهرة شركة -  81

 1 مربع -ب مدخل -37 مجاورة -3 عمارة -11 شمة:  بجهة ،  عن ، 11769

 البشرٌة المهارات لتنمٌة واندرالند مركز -  81

:  بجهة ،  عن ، 11837 برلم 21211624 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة

 الجوهري سما لاعة بجوار -شل مغسلة ش -عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد المرحوم ورثة منزل - الثانً الدور

 ،  عن ، 11813 برلم 21211623 فى ،لٌدت 71111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكها احمد جمال شٌماء -  82

 الرابع الدور - 2 مكتب - األول الحً - الثانٌة مجاوره - 63 ق:  بجهة

 .المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة( Marselia) الغذائٌة للصناعات جروب مارسٌلٌا شركة -  83

 - 2 غابه - 3 حوشه:  بجهة ،  عن ، 11738 برلم 21211611 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   3) مادة

 برلم 21211619 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والتورٌدات للتجارة المتصادلون شركة -  84

 الماضً م - الكفرٌة -حسن إبراهٌم شحاتة دمحم/  منزل:  بجهة ،  عن ، 11735

  عن ، 11811 برلم 21211621 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته علً علً محمود شادي -  85

 A4الصناعٌة المنطمه - 119 رلم المطعة:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   5154:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد الشبراوي السٌد لصاحبها والنسٌج الغزل لتصنٌع تكس الطٌب   - 1

 589 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211612 تارٌخ

 وفى ،   7716:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدهللا محمود عبدالحمٌد لصاحبها والتغلٌف التعبئة مواد لتجارة التاج   - 2

 592محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211616 تارٌخ

  السجل شطب/محو تم   21211619 تارٌخ وفى ،   3281:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم البٌومً عبدالناصر سعاد   - 3

 الممر لنمل المحو تم

 تارٌخ وفى ،   11532:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حموده عبدالعظٌم السٌد احمد لصاحبها لالعالف روفٌلد   - 4

 595 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211611

 تارٌخ وفى ،   11532:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حموده عبدالعظٌم السٌد احمد لصاحبها البٌطرٌة للمنتجات روفٌلد   - 5

 595 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211611

 تارٌخ وفى ،   6237:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالوهاب احمد عماد علً لصاحبها الغذائٌة المواد لتجارة سروات   - 6

 المٌد محو  تم  السجل شطب/محو تم   21211613

 تارٌخ وفى ،   7132:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم دمحم ماجد لصاحبها لاللكترونٌات الهندسٌة المصرٌة   - 7

 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211613

 تارٌخ وفى ،   7132:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم دمحم ماجد لصاحبها للبالستٌن الهندسٌة المصرٌة   - 8

 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211613

 تارٌخ وفى ،   4513:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شطا سالم دمحم الشحات دمحم لصاحبها shata plast بالست شطا   - 9

 الفرع محو تم  السجل شطب/محو تم   21211615

 تارٌخ وفى ،   6739:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رحمون حاج صالح دمحم دمحم لصاحبها الغذائٌة للمواد توب مٌنً   - 11

 الممر نمل المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211615

   21211616 تارٌخ وفى ،   6525:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لبالن دمحم سعد عماد لصاحبها الطبى لبالن مركز   - 11

 613محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم

 وفى ،   2553:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الخشن عبدالوهاب عبدالمتاح ماهر لصاحبها الغذائٌة المواد لتورٌد الهضبة   - 12

 2121-6-17 فً 614 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211617 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   8158:  مبرل لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علٌوه سلٌمان انور سهره لصاحبتها والصناعة للتجارة اتش ام   - 13

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211617

 تارٌخ وفى ،   11712:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه ٌوسف بشري سمٌر لصاحبها الخشبٌة للمنتجات مٌالنو   - 14

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211631

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تارٌخ وفً  11532 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حموده عبدالعظٌم السٌد احمد لصاحبها البٌطرٌة للمنتجات روفٌلد -  1

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211611

 تم  21211611 ، تارٌخ وفً  11532 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حموده عبدالعظٌم السٌد احمد لصاحبها لالعالف روفٌلد -  2

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 ، تارٌخ وفً  11532 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حموده عبدالعظٌم السٌد احمد لصاحبها البٌطرٌة للمنتجات روفٌلد -  3

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211611

 تم  21211611 ، تارٌخ وفً  11532 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حموده عبدالعظٌم السٌد احمد لصاحبها لالعالف روفٌلد -  4

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  الالم رأس تعدٌل

 تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً  9118 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مهران حسن مهران حسن لصاحبها للنسٌج التموي -  5

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

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211616 ، تارٌخ وفً  8149 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً احمد عبدهللا خالد -  6

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

  21211616 ، تارٌخ وفً  5155 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصري عبدالمادر حسن لصاحبها البالستٌن لتصنٌع المتحدة -  7

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

 ، تارٌخ وفً  7163 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غالون ابو صالح حسان لصاحبها والمفروشات المراتب لصناعة ماجٌن -  8

  جنٌه  4111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211618

 ، تارٌخ وفً  8918 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسعد ٌوسف عادل اندرو لصاحبها المعادن وتجارة لصناعة المحبة -  9

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211611

 ، تارٌخ وفً  8513 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رضوان جاد عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز لصاحبها بالست الزٌاد -  11

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211613

 ، تارٌخ وفً  6768 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالمه علً علً علً زكرٌا لصاحبها والتجارة اعةللصن الكٌماوٌة الكارما -  11

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211615

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالعظٌم دمحم حمزاوى لصاحبها والتغلٌف التعبئة ومواد التجارٌة المطبوعات لتورٌد الدولٌة -  12

  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211627 ، تارٌخ وفً  1111

  جنٌه

 تارٌخ وفً  8881 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا توفٌك ابراهٌم عبدهللا  لصاحبها االلكترونً المحتوي النتاج االصدلاء -  13

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211629 ،

 ابراهٌم عبدهللا  لصاحبها AL Sharkya For Produce The Electronic Content االلكترونً المحتوي النتاج الشرلٌة -  14

 رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211629 ، تارٌخ وفً  8881 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا توفٌك

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 21211611 تارٌخ وفً 11687    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبده عبدالرحمن متولً لصاحبها للبالستٌن الدعاء -  1

  6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 376 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعٌر عبدالمادر دمحم خالد لصاحبها والمنسوجات الجاهزة المالبس وتصنٌع لتجارة تكس الهنا -  2

  A4 الصناعٌة المنطمة - 52 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 11685

 تارٌخ وفً 11692    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم عبدالسالم دمحم السٌد لصاحبها المعادن وتشغٌل لتشكٌل النور -  3

 الصناعً تبارن مجمع - 138 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211612

 تعدٌل تم 21211612 تارٌخ وفً 9499    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزٌنً احمد هشام احمد لصاحبها للطباعه روٌال -  4

 عدا فٌما - B1 الصناعٌة المنطمة - الصغٌرة للصناعات كٌنج بشركة - 11 رلم الصناعٌة الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 21211612 تارٌخ وفً 11693    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم الدٌن جمال اٌمن لصاحبها TOP CARE كٌر توب -  5

  - 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة أ نموذج 187 لمر المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 21211613 تارٌخ وفً 11715    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌل احمد عمرو لصاحبها والتورٌدات للتجارة الدولٌة -  6

 85 مجاورة-59رلم المطعة-االرضً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 JULIANA MARTINS فونسكا مارتنزدا جولٌانا لصاحبتها G.G TEX الجاهزة والمالبس النسٌجٌة للصناعات تكس جً. جً -  7

DA FONSECA ، المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 11714    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر 

 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة-353 رلم

 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نظٌر مصطفً احمد لصاحبها والتغلٌف التعبئة ومستلزمات المنزلٌة االدوات لتجارة الزعٌم -  8

 - 2 رلم االستثماري المشروع - 6 عمارة - 3 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 11698

 المدٌنة مركز

 تارٌخ وفً 11711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً علً احمد لصاحبها العمومٌة والتورٌدات عادنالم لتجارة الصفا -  9

  11 المجاورة - 527 رلم لطعة - 16 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613

 تارٌخ وفً 9422    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد صدٌك بكردمحم لصاحبها العمومٌة والتورٌدات للتجارة ستٌل الباسم -  11

 الرئٌسً المدٌنة مركز -mc3-12 رلم المطعة-للتنمٌة الصفا -15 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613

 تم 21211616 تارٌخ وفً 11719    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العطار عصام دانا لصاحبتها االلمشة لصناعة زد تً ام -  11

  6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة -343 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 4555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هوٌدي عبدالحمٌد عبدالستار عبدالشكور لصاحبها السلن لسحب النور -  12

 باسوس المنسً محول بجوار - البحر جسر/  ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 تارٌخ وفً 11712    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ٌوسف بشري سمٌر لصاحبها الخشبٌة للمنتجات مٌالنو -  13

 الصناعٌة المجمعات - 2 مرحلة - ب مجمع - 43 رلم الصناعٌة الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

  الجنوبٌة بالمنطمة - الصغٌرة

 تارٌخ وفً 4315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المزٌن محمود سعٌد محمود لصاحبها الحدٌثة للكنولوجٌا المبارن -  14

 MC3 50 رلم المطعة-الفٌروز مول-1 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 11718    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل عبدالصمد عبداللطٌف صبري لصاحبها brothers food االخوة طعام -  15

 13 مجاورة-757 لطعة-االرضً الدور -1 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ

 تارٌخ وفً 11713    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم لصاحبها والتصدٌر للتجارة الحربً -  16

 49 المجاورة سوق - سنتر الزهور - علوي االول الدور - 115 وحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهدي عبداللطٌف الدٌن صالح باسم لصاحبها العماري والتسوٌك لالستثمار هاوس عمار -  17

 -عشر الخامس الحً -93 رلم المطعة-االرضً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 11716

 99 رلم المجاورة

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم حمدي ابراهٌم لصاحبها العمومٌة والتورٌدات والتجارة للصناعة كٌمٌت -  18

 بساتٌن-كامل عزبة -سٌد دمحم دمحم صبحً ملن منزل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ فًو 11717

 االسماعٌلٌة

 تارٌخ وفً 7163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالون ابو صالح حسان لصاحبها والمفروشات المراتب لصناعة ماجٌن -  19

 - االسماعٌلٌة بساتٌن الصناعٌة المنطمة -49 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617

 تارٌخ وفً 7163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالون ابو صالح حسان لصاحبها والمفروشات المراتب لصناعة ماجٌن -  21

 - االسماعٌلٌة بساتٌن الصناعٌة المنطمة -49 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر حسٌن عامر جمال احمد لصاحبها Software Root للبرمجٌات روت وٌر سوفت -  21

  العزٌزٌة - عبدالناصر جمال ش 35 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 11721

 وفً 11178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاحون سالم السٌد دمحم السٌد ماجدي لصاحبها الغذائٌة للصناعات المصرٌة -  22

  C8 الصناعٌة المنطمة - 61 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود احمد محسن لصاحبها العامة والمماوالت العماري لالستثمار المهندس -  23

 مجاورة - الثالث الحً - الثانً الدور -  شمة - 18 عمارة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 11719

1 

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 11726    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل بغدادي عادل ٌوسف لصاحبها بان نحاس -  24

 الروبٌكً-6أ جنوب الصناعٌة المنطمة -21 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم تامر لصاحبها tet Golden eagle san german co كو جٌرمان سان اٌجل جولدن -  25

- سٌلز هاي -4 مول الصفا-علوي االول الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 11733    برلم

 االردنٌة

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 11729    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد علً منسً علً -  26

 فدان 251 الصناعٌة المنطمة - 158 رلم المطعة ،

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كردٌه خالد ولٌد احمد دمحم لصاحبها والدٌكور االثاث مستلزمات وتجارة لصناعة اشرالة -  27

  6أ غرب جنوب الصناعٌة بالمنطمة 258 رلم المصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211619 تارٌخ وفً 11731

  ، فرد تاجر ، دمحم محمود السعدي دمحم لصاحبها Almohands for real estate investment العماري لالستثمار المهندس -  28

- الثالث الحً-17 لطعة -1 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 11739    برلم لٌده سبك

 االولً المجاورة

 تم 21211611 تارٌخ وفً 11415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العامة والمماوالت للتجارة عبدالرحٌم ٌوسف اشرف -  29

  11 الحً - 68 ع - 3 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 11742    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً ابراهٌم السٌد دمحم -  31

  - A5 الصناعٌة المنطمة - 42 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 7132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم ماجد لصاحبها لاللكترونٌات الهندسٌة المصرٌة -  31

 المٌد محو ٌتم المحافظة خارج العام المركز وبنمل -43 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613

 تم 21211613 تارٌخ وفً 7132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم ماجد لصاحبها للبالستٌن الهندسٌة المصرٌة -  32

 المٌد محو ٌتم المحافظة خارج العام المركز وبنمل -43 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 11744    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه عبدالعزٌز علٌوه اٌهاب -  33

 - االشارة - عٌد عوٌس ش 9 ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 2851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد السٌد وائل لصاحبها الجاهزة للمالبس فاشون ام اند دابلٌو -  34

  الغردلة مجمع - 79 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613

 21211613 تارٌخ وفً 2851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد السٌد وائل لصاحبها Nafi Moda موضة نافً -  35

  الغردلة مجمع - 79 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 تارٌخ وفً 8513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان جاد عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز لصاحبها بالست الزٌاد -  36

  الدٌن سراج بناحٌة - سالم علً ٌحً محمود ٌسري/  ملن من جزء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613

 تم 21211614 تارٌخ وفً 11752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرب محسن سالم صالح لصاحبها باالس اكسترا -  37

  سنتر هاٌدي -علوي 117 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 11748    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده عبدالهادي علً اٌهاب لصاحبها والتجارة للصناعة الغزالة -  38

 -شباب فدان251 الصناعٌة المنطمة -51 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 السٌد موسً سماح لصاحبتها hi suger والشعر للبشرة العناٌة خدمات وتمدٌم التجمٌل مستحضرات لتجارة شوجر هاي -  39

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 11749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغباري الدسولً

  الدوحة مول -ج مدخل 52-51 ارلام الوحدتٌن

 تارٌخ وفً 11772    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رحمون حاج صالح دمحم دمحم لصاحبها الغذائٌة للمواد توب مٌنً -  41

)  الصناعٌة بلبٌس بمنطمة ج بلون 12 و 5 رلم المطعة من االرضً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 ( فدان 81 توسعات

 وفً 11766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالسالم علً عصام لصاحبها والتغلٌف التعبئة لمواد بان العٌن -  41

 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 247 رلم المطعة - الثانً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ

 تارٌخ وفً 6739    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رحمون حاج صالح دمحم دمحم لصاحبها الغذائٌة للمواد توب مٌنً -  42

)  الصناعٌة بلبٌس بمنطمة ج بلون 12 و 5 رلم المطعة من االرضً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

  التجاري السجل من المٌد ٌمحً وبذلن(  فدان 81 توسعات

 تارٌخ وفً 11771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرؤوف ٌحً حازم لصاحبها الصناعٌة لالنظمة امان -  43

  االردنٌة - مول الماسة - 7 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 11756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون دمحم رشدي دمحم دمحم -  44

 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 289 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 11759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم محمود بسمه لصاحبتها االلكترونً المحتوي النتاج سماٌلز -  45

  5 رلم نموذج - 176 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالمؤمن حسن بشٌر لصاحبها والشرلٌة السورٌة والماكوالت الغذائٌة المواد لتجارة سورٌانا -  46

 تمسٌم - 6 المجاورة - 54 عمارة - 1 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 11758    برلم

  والتعلٌم التربٌة

 تارٌخ وفً 4513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شطا سالم دمحم الشحات دمحم لصاحبها shata plast بالست شطا -  47

 C8 الصناعٌة المنطمة -95 رلم المطعة - علوي الثالث الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 تارٌخ وفً 4513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شطا سالم دمحم الشحات دمحم لصاحبها shata plast بالست شطا -  48

 الصناعٌة المنطمة -95 رلم المطعة-االرضً بالدور عنبر:  الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

C8 

 تارٌخ وفً 4513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شطا سالم دمحم الشحات دمحم لصاحبها والمكوالت للمشروبات الممر ضً -  49

 C8 الصناعٌة المنطمة -95 رلم المطعة - علوي الثالث الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 تارٌخ وفً 4513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شطا سالم دمحم الشحات دمحم لصاحبها والمكوالت للمشروبات الممر ضً -  51

 الصناعٌة المنطمة -95 رلم المطعة-االرضً بالدور عنبر:  الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

C8 

 تارٌخ وفً 11753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السوسً صالح علً محمود زهراء/  لصاحبها للبرمجٌات المهندسخانة -  51

 32 مجاورة -374 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 تارٌخ وفً 11762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس خله جرجس ماجد لصاحبها والفاكهة الخضروات لتعبئة بوي -  52

  - الزوامل - العرب المهندسٌن جمعٌة - 7 مدخل - 4 لطعة - االرضً بالدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السما دمحم عبدالمنعم احمد ماجد لصاحبها والمفروشات المراتب لصناعة المتحدة العبور -  53

 االردنٌة - 2111 سٌنكو - علوي اول - 7 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 11764

 وفً 11782    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر شرٌف دمحم لصاحبها السٌارات وخدمة الزٌوت لتجارة زد إل إٌه -  54

 6 لطعة -24 مجاورة-االرضً مالدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ

 تم 21211616 تارٌخ وفً 11774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعال دمحم فتوح لصاحبها المٌاه لموفرات لطرة -  55

  الثالثة المنطمة-A2 الصناعٌة المنطمة-اٌطالٌا مصر مجمع -416 الصناعٌة الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وفً 11777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحمٌد احمد طارق لصاحبها والتكٌٌف التبرٌد اجهزة لتجارة الطارق -  56

 58 فٌال -29 مجاورة-االرضً بالدور محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ

 وفً 11779    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال دمحم عبدهللا مصطفً لصاحبها ومنتجاته الفٌبر لصناعات المصرٌة -  57

 المنطمة- المكرونة مصنع خلف-2 ق بلون -11 رلم الصناعٌة الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ

 1 رلم الصناعٌة

 تارٌخ وفً 11776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزم ابو موسً الفتوح ابو هند لصاحبتها والتجارة للصناعة امجاد -  58

 -15 رلم الحً -55 رلم عمارة-19 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616

 وفً 11781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم حسن احمد لصاحبها وصٌانتها الكهربائٌة المحوالت لصنٌع السما -  59

 (  ب)  الحرفً الصناعٌة المنطمة - 112 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ

 العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 11786    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعال دمحم لصاحبها تكس جلوبال -  61

 - A4 الصناعٌة المنطمة - ص/64 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف, 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 Digital Automation For Trade And Supply Of والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة االدوات وتورٌد لتجارة اوتومٌشن دٌجٌتال -  61

Electrical And Mechanical تارٌخ وفً 11792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل فهمً عبدالحمٌد السٌد 

 2111 سٌنكو - علوي االول الدور - 12 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617

 تم 21211617 تارٌخ وفً 11791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد ابراهٌم فرغل احمد لصاحبها انترفارما -  62

 مصراٌطالٌا مجمعب الثالثة الصناعٌة بالمنطمة 261/253 ارلام بالوحدتٌن الكائن المصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  الصناعً

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 11789    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم البٌومً عبدالناصر سعاد -  63

 فدان 811 الصناعٌة بالمنطمة 411 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر

 تم 21211617 تارٌخ وفً 11795    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زكً فاروق زغلول لصاحبها للصناعات الفاروق -  64

 نجم كفور - زكً فاروق عالء منزل - االرضً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 21211617 تارٌخ وفً 2987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل حامد حمدي دمحم حشمت لصاحبها للمنسوجات حشمت -  65

  - فدان 811 الصناعٌة المنطمة - 436 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 21211617 تارٌخ وفً 2987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل حامد حمدي دمحم حشمت لصاحبها للمنسوجات حشمت -  66

  فدان 811 الصناعٌة المنطمة - 436 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 وفً 11798    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌه صبري عطٌه السعٌد لصاحبها والتغلٌف التعبئة مواد لتجارة الحمد -  67

  51 مج - 12 عمارة - 2 مربع - 13 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ

 وفً 11797    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً زكً دمحم اسامة لصاحبها امةالع والمماوالت واالنشاءات للتنمٌة صروح -  68

  االردنٌة - االولً  المرحلة - مول البترا - 11 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ

 تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 11817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسف دمحم رجب لصاحبها كار االمٌر -  69

 39 مجاورة(  ب 4 ج)  22 عمارة 2 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211622 تارٌخ وفً 11816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم حسٌن دمحم حسن -  71

  - فدان 111 الصناعٌة المنطمة 124 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر

 وفً 11831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن محمود عبدالوهاب محمود لصاحبها الهندسٌة للصناعات اٌجبت نٌو -  71

  C2 الصغٌرة الصناعات مجمع - م نموذج - ب عنبر - 21 رلم وحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ

 تارٌخ وفً 4427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عوض دمحم دمحم احمد لصاحبها WINNER STEEL ستٌل وٌنر -  72

  علً محمود صبري/ السٌد ملن االوسط الشرق اذاعة بجوار -الملج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623

 تارٌخ وفً 4427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عوض دمحم دمحم احمد لصاحبها WINNER STEEL ستٌل وٌنر -  73

 49 مجاورة -118 مكتب-العلوي االول الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623

 تارٌخ وفً 11831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ركبه السٌد عامر السٌد لصاحبها والفاكهه للخضروات المنوره المدٌنة -  74

 71 رلم المجاورة-التاسع الحً- تبارن سنتر -3 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 11812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمة احمد محمود محمود -  75

  C8 الصناعٌة المنطمة - 83 الصناعٌة المطعة ،:   الـتأشٌر

 تم 21211623 تارٌخ وفً 8427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالداٌم دمحم عبدالسمٌع دمحم لصاحبها للمنظفات السفٌر -  76

 - االشارة لسم-المرغنً ش-21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 11826    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ناشد صابر ممدوح لصاحبها والنسٌج للعزل الراعً -  77

 الماهرة بلبٌس طرٌك - العرب المهندسون جمعٌه - ب 214 رلم االرض لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623

    - الصحراوي

 وفً 11833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بهنساوي اسماعٌل عبده دمحم زٌنب لصاحبتها والتدرٌب للتنمٌة الذكً الطفل -  78

 الزنكلون تبع المربع عزبة- شجر عبدهللا عبدالعزٌز دمحم/  ملن منزل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ

 - االبرار مسجد بجوار

 ، CHEN.MING مٌنج تشن بهالصاح  ROU-ROU-ROU Textile الجاهزة والمالبس والمفروشات لاللمشة.  رو. رو. رو -  79

 الصناعٌة بالمنطمة 163 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 11835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر

A5 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباجوري عبدالممصود شفٌك رمضان لصاحبها والمعادن الخامات وتورٌد لتجارة العالمٌة -  81

  - 41 مجاورة - أ مدخل - 9 عمارة - 4 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 11832

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعظٌم دمحم حمزاوى لصاحبها والتغلٌف التعبئة ومواد التجارٌة المطبوعات لتورٌد الدولٌة -  81

 - التجارٌٌن تمسٌم - 16 رلم لطعة - االول الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1111    برلم

  - 25 مجاورة

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعظٌم دمحم حمزاوى لصاحبها والتغلٌف التعبئة ومواد التجارٌة المطبوعات لتورٌد الدولٌة -  82

 - التجارٌٌن تمسٌم - 16 رلم لطعة - االول الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 1111    برلم

 - 25 مجاورة

 وفً 11841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد ابراهٌم هند لصاحبتها الحضانة ودور للمدارس كاستل ادٌو -  83

  19 المجاورة بمركز - 4/1 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ

 تارٌخ وفً 11762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس خله جرجس ماجد لصاحبها والفاكهة الخضروات لتعبئة بوي -  84

 - الزوامل - العرب المهندسٌن جمعٌة - 7 مدخل - 4 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم اسامه لصاحبها MR MARKETING البرامج لتصمٌم ماركتٌنج مستر -  85

 هرٌة ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم/  ملن منزل - االول الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 11851

   رزنة

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( ابواللٌل موسى الحك عبد فتحى دمحم)  التجمٌل ومستحضرات الصناعٌة للمنظفات الوادى -  86

 المنطمة صغٌره صناعات 133 رلم مصنع الجدٌدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 11853

  - الثانٌة الصناعٌة

 11861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الجواد عبد دمحم مصطفً لصاحبها Dimits technology تكنولوجً دٌمٌتس -  87

 عمر/ ش - 11 رلم عمار - علوي الثانً بالدور - 4 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً

  اإلشارة لسم - شاهٌن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 11854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان السٌد دمحم سعٌد -  88

   فدان 111 الحرفٌة الصناعٌة المنطمة - 45 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر

 سعد عبدالرحمن مً لصاحبتها Flash For Electronic Content Production االلكترونً المحتوي النتاج فالش -  89

 ملن منزل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 11857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن

  الخٌس - ٌس عبدهللا احمد الشهٌد مسجد بجوار - عبدالعزٌز دمحم عبدهللا دمحم

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نظٌر مصطفً احمد لصاحبها والتغلٌف التعبئة ومستلزمات المنزلٌة االدوات لتجارة الزعٌم -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 11698

 نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 11726   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل بغدادي عادل ٌوسف لصاحبها بان نحاس -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 11742   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً ابراهٌم السٌد دمحم -  3

 استثمار: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 11816   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم حسٌن دمحم حسن -  4

 استثمار: التأشٌر

 11764   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السما دمحم عبدالمنعم احمد ماجد لصاحبها والمفروشات المراتب لصناعة المتحدة العبور -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( ابواللٌل موسى الحك عبد فتحى دمحم)  التجمٌل ومستحضرات الصناعٌة للمنظفات الوادى -  6

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 11853

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهدي عبداللطٌف الدٌن صالح باسم لصاحبها العماري كوالتسوٌ لالستثمار هاوس عمار -  7

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 11716

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم حمدي ابراهٌم لصاحبها العمومٌة والتورٌدات والتجارة للصناعة كٌمٌت -  8

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 11717

 السٌد موسً سماح لصاحبتها hi suger والشعر للبشرة العناٌة خدمات وتمدٌم التجمٌل مستحضرات لتجارة شوجر هاي -  9

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ وفً 11749   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغباري الدسولً

 تارٌخ وفً 11772   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رحمون حاج صالح دمحم دمحم لصاحبها الغذائٌة للمواد توب مٌنً -  11

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 11812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمة احمد محمود محمود -  11

 استثمار: التأشٌر

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم اسامه لصاحبها MR MARKETING البرامج لتصمٌم ماركتٌنج مستر -  12

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 11851

 تارٌخ وفً 11715   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌل احمد عمرو لصاحبها والتورٌدات للتجارة الدولٌة -  13

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 11748   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده عبدالهادي علً اٌهاب لصاحبها والتجارة للصناعة الغزالة -  14

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614

 تارٌخ وفً 11759   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم محمود بسمه لصاحبتها االلكترونً المحتوي النتاج سماٌلز -  15

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباجوري عبدالممصود شفٌك رمضان لصاحبها والمعادن الخامات وتورٌد لتجارة العالمٌة -  16

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 11832

 تم21211616 تارٌخ وفً 11719   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العطار عصام دانا لصاحبتها االلمشة لصناعة زد تً ام -  17

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 11729   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد علً منسً علً -  18

 استثمار: التأشٌر

  ، فرد تاجر ، دمحم محمود السعدي دمحم لصاحبها Almohands for real estate investment العماري لالستثمار المهندس -  19

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 11739   برلم لٌده سبك

 تارٌخ وفً 11762   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس خله جرجس ماجد لصاحبها والفاكهة الخضروات لتعبئة بوي -  21

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615

 تارٌخ وفً 11771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرؤوف ٌحً حازم لصاحبها الصناعٌة لالنظمة امان -  21

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 11756   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون دمحم رشدي دمحم دمحم -  22

 استثمار: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211622 تارٌخ وفً 11817   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسف دمحم رجب لصاحبها كار االمٌر -  23

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعٌر عبدالمادر دمحم خالد لصاحبها والمنسوجات الجاهزة المالبس وتصنٌع لتجارة تكس الهنا -  24

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611 تارٌخ وفً 11685

 تم21211616 تارٌخ وفً 11774   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعال دمحم فتوح لصاحبها المٌاه لموفرات لطرة -  25

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 11826   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ناشد صابر ممدوح لصاحبها والنسٌج للعزل الراعً -  26

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623

 تارٌخ وفً 11841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد ابراهٌم هند لصاحبتها الحضانة ودور للمدارس كاستل ادٌو -  27

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211627

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 11854   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان السٌد دمحم سعٌد -  28

 استثمار: التأشٌر

 تارٌخ وفً 7163   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالون ابو صالح حسان لصاحبها والمفروشات المراتب لصناعة ماجٌن -  29

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كردٌه خالد ولٌد احمد دمحم لصاحبها والدٌكور االثاث مستلزمات وتجارة لصناعة اشرالة -  31

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 11731



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 11744   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه عبدالعزٌز علٌوه اٌهاب -  31

 استثمار: التأشٌر وصف

 وفً 11782   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر شرٌف دمحم لصاحبها السٌارات وخدمة الزٌوت لتجارة زد إل إٌه -  32

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ

 تارٌخ وفً 2987   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل حامد حمدي دمحم حشمت لصاحبها للمنسوجات حشمت -  33

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617

 11861   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الجواد عبد دمحم مصطفً لصاحبها Dimits technology تكنولوجً دٌمٌتس -  34

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً

 تم21211611 تارٌخ وفً 11687   برلم لٌده سبك  ، فرد رتاج ، السٌد عبده عبدالرحمن متولً لصاحبها للبالستٌن الدعاء -  35

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 11753   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السوسً صالح علً محمود زهراء/  لصاحبها للبرمجٌات المهندسخانة -  36

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 11789   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم البٌومً عبدالناصر سعاد -  37

 استثمار: التأشٌر وصف

 تم21211617 تارٌخ وفً 11795   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زكً فاروق زغلول لصاحبها للصناعات الفاروق -  38

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 11692   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم عبدالسالم دمحم السٌد لصاحبها المعادن وتشغٌل لتشكٌل النور -  39

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612

 وفً 11798   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌه صبري عطٌه السعٌد لصاحبها والتغلٌف التعبئة مواد لتجارة الحمد -  41

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ

 وفً 11797   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً زكً دمحم اسامة لصاحبها العامة والمماوالت واالنشاءات للتنمٌة صروح -  41

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211621 تارٌخ

 تارٌخ وفً 11693   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم الدٌن جمال اٌمن لصاحبها TOP CARE كٌر توب -  42

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211612

 وفً 11718   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل عبدالصمد عبداللطٌف صبري لصاحبها brothers food االخوة طعام -  43

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ

 تارٌخ وفً 11713   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم لصاحبها والتصدٌر للتجارة الحربً -  44

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616

 11719   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود احمد محسن لصاحبها العامة والمماوالت العماري لالستثمار المهندس -  45

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالمؤمن حسن بشٌر لصاحبها والشرلٌة السورٌة والماكوالت الغذائٌة المواد لتجارة سورٌانا -  46

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 11758   برلم

 وفً 11779   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال دمحم عبدهللا مصطفً لصاحبها ومنتجاته الفٌبر لصناعات المصرٌة -  47

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 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 11781   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم حسن احمد لصاحبها وصٌانتها الكهربائٌة المحوالت لصنٌع السما -  48

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ

 ، CHEN.MING مٌنج تشن لصاحبها  ROU-ROU-ROU Textile الجاهزة المالبسو والمفروشات لاللمشة.  رو. رو. رو -  49

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 11835   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر

 تارٌخ وفً 11712   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ٌوسف بشري سمٌر لصاحبها الخشبٌة للمنتجات مٌالنو -  51

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر حسٌن عامر جمال احمد لصاحبها Software Root للبرمجٌات روت وٌر سوفت -  51

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211618 تارٌخ وفً 11721

 تم21211614 تارٌخ وفً 11752   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرب محسن سالم صالح لصاحبها باالس اكسترا -  52

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 وفً 11777   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحمٌد احمد طارق لصاحبها والتكٌٌف التبرٌد اجهزة لتجارة الطارق -  53

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616 تارٌخ

 سعد عبدالرحمن مً لصاحبتها Flash For Electronic Content Production االلكترونً المحتوي النتاج فالش -  54

 تثماراس: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 11857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن

 نوع تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 11786   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعال دمحم لصاحبها تكس جلوبال -  55

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 Digital Automation For Trade And Supply Of والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة االدوات وتورٌد لتجارة اوتومٌشن دٌجٌتال -  56

Electrical And Mechanical تارٌخ وفً 11792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل فهمً عبدالحمٌد السٌد 

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211617

 تارٌخ وفً 11831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ركبه السٌد عامر السٌد لصاحبها والفاكهه للخضروات المنوره المدٌنة -  57

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623

 تارٌخ وفً 11711   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً علً احمد لصاحبها العمومٌة والتورٌدات المعادن لتجارة الصفا -  58

 استثمار: التأشٌر وصف , الشركة نوع تعدٌل تم21211613

 وفً 11766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالسالم علً عصام لصاحبها والتغلٌف التعبئة لمواد بان العٌن -  59

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615 تارٌخ

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعظٌم دمحم حمزاوى لصاحبها والتغلٌف التعبئة ومواد التجارٌة المطبوعات لتورٌد الدولٌة -  61

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211627 تارٌخ وفً 1111   برلم

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم تامر لصاحبها tet Golden eagle san german co كو جٌرمان سان اٌجل جولدن -  61

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 11733   برلم

 تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 11791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد ابراهٌم فرغل احمد لصاحبها انترفارما -  62

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 JULIANA فونسكا مارتنزدا جولٌانا لصاحبتها G.G TEX الجاهزة والمالبس النسٌجٌة للصناعات تكس جً. جً -  63

MARTINS DA FONSECA ، وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211613 تارٌخ وفً 11714   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر 

 استثمار: التأشٌر



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 11776   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزم ابو موسً الفتوح ابو هند لصاحبتها والتجارة للصناعة امجاد -  64

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211616

 تارٌخ وفً 11831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن محمود عبدالوهاب محمود لصاحبها الهندسٌة للصناعات اٌجبت نٌو -  65

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211623

 وفً 11833   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بهنساوي اسماعٌل عبده دمحم زٌنب لصاحبتها والتدرٌب للتنمٌة الذكً الطفل -  66

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   السمان دمحم السمان حسن دمحم: الى 5663 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211611:  تارٌخ فى  ،  -  1

 احمد لصاحبها البٌطرٌة للمنتجات روفٌلد: الى 11532 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211611:  تارٌخ فى  ،  -  2

   حموده عبدالعظٌم السٌد

 العامة والمماوالت الطرق النشاء الرشاد: الى 6121 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211617:  تارٌخ فى  ،  -  3

   الكردي دمحم رشاد دمحم لصاحبها

 مجدي لصاحبها للتجارة ستٌل الجوهري: الى 4979 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211617:  تارٌخ فى  ،  -  4

   الجوهري ابراهٌم كامل

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21211612 تارٌخ وفى ،   4237:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  النسٌجٌة للصناعات المطن زهرة   - 1

 ثالث خالل فً التصفٌة مدة تكون ان علً للشركة مصفٌا بسٌونً رشدي جمال حسام/  السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت وضع تم  السجل

 التجاري بالسجل التاشٌر تارٌخ من سنوات

 تارٌخ وفى ،   5696:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) واالثاث والمفروشات المراتب لصناعة العبور شركة   - 2

 591 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211613

 تم   21211613 تارٌخ وفى ،   9154:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  والتجارة للتوزٌع اٌلند اٌجٌبشن   - 3

 591 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211617 تارٌخ وفى ،   2327:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكها حسن ناجً مها   - 4

 593 محو بامر المحو

 تم   21211617 تارٌخ وفى ،   2327:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركائه البراوي مصطفً دمحم احمد   - 5

 593 رلم محو بامر لمحوا تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211617 تارٌخ وفى ،   2327:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكها حسن ناجً مها   - 6

 593 رلم محو بامر المحو

 تم   21211617 تارٌخ وفى ،   2327:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركائه البراوي مصطفً دمحم احمد   - 7

 593 رلم محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211617 تارٌخ وفى ،   2327:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها حسن ناجً مها   - 8

 593 رلم محو بامر المحو تم

 وفى ،   6273:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،)  م.م.ذ.ش(  العمومٌه التورٌدات و العامة للمماوالت النخبة اعمار   - 9

 سعد عمر/  وتعٌٌن دمحم الحسٌنً سعد دمحم/  السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت وضع تم  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ

 التجاري بالسجل التاشٌر تارٌخ من سنة خالل فً التصفٌة مدة تكون ان علً للشركة مصفٌا علً دمحم الحسٌنً

:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(  م.م.ذ.ش) Weirdough Bakry Industry المخبوزات لصناعة وٌردو   - 11

 المحافطة خارج الممر لنمل المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   6416



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211613 تارٌخ وفى ،   452:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  الحسن محمود وابراهٌم عمر   - 11

 نهائٌة تصفٌة الشركة بتصفٌة 597 محو بامر المحو تم

   21211615 تارٌخ وفى ،   2372:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  السٌد محمود السٌد ودمحم امٌن حسن جمال حسن   - 12

 الفرع محو تم  السجل شطب/محو تم

 تارٌخ وفى ،   8885:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(  م.م.ذ.ش) الكرتون وتصنٌع للطباعة ان اتش   - 13

 ان علً للشركة مصفٌا  عبدالناصر عبدالعال مجدي/  السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت وضع م  السجل شطب/محو تم   21211615

 اريالتج بالسجل التاشٌر تارٌخ من عام خالل فً التصفٌة مدة تكون

 شطب/محو تم   21211615 تارٌخ وفى ،   9416:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه زٌد ابو دمحم محمود   - 14

 عام خالل التصفٌة مدة تكون ان علً للشركة مصفٌا عطٌه ابوزٌد دمحم محمود/ السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل

 اجرائتها بجمٌع التصفٌة باعمال ٌموم ان علً 2121-6-15 من

 تم   21211616 تارٌخ وفى ،   2112:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكٌه مبرون احمد ابراهٌم محمود   - 15

 خالل فً التصفٌة مدة تكون ان علً للشركة مصفٌا عٌاد رزق دمحم صابر/  السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت وضع تم  السجل شطب/محو

 التجاري بالسجل التاشٌر تارٌخ من اشهر ستة

 ،(  م.م.ذ.ش) saku green for business adminstration  المشروعات الداره ادمنستراشن بٌزنس فور جرٌن ساكو   - 16

 التصفٌة تحت وضع تم  السجل شطب/محو تم   21211617 تارٌخ وفى ،   8714:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات

 من شهرا وعشرون اربعة خالل فً التصفٌة مدة تكون ان علً للشركة مصفٌا عبدالخالك عبدالرحمن طارق احمد/  السٌد وتعٌٌن

 التجاري بالسجل التاشٌر تارٌخ

 شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   5144:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دبس شٌخ احمد جالل   - 17

 ستة خالل فً التصفٌة مدة تكون ان علً للشركة مصفٌا السعدنً دمحم دمحم جمال سعٌد/  السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت وضع م  السجل

 التجاري بالسجل التاشٌر تارٌخ من شهور

   21211621 تارٌخ وفى ،   6182:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،)  م.م.ذ.ش(   للصناعة تاتش فونٌكس شركة   - 18

 المحافظة خارج العام المركز لنمل  المحو تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   1214:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) التسلٌح لحدٌد تارجت   - 19

 الفرع محو تم  السجل

 تارٌخ وفى ،   9914:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(  م.ذم.ش) LAND MARK PLAST بالست مارن الند   - 21

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211622

 شطب/محو تم   21211622 تارٌخ وفى ،   6315:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) الحٌاه لتامٌنات الدلتا   - 21

 الفرع محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211623 تارٌخ وفى ،   7983:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عبدالمادر احمد   - 22

 نهائٌا الشركة تصفٌة تم

  السجل شطب/محو تم   21211623 تارٌخ وفى ،   7983:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عبدالمادر احمد   - 23

 المٌد محو تم

 تارٌخ وفى ،   8336:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(  م.م.ذ.ش) Brocade  الجاهزه للمالبس بروكار   - 24

 ان علً للشركة مصفٌا توفٌك الباب فتح ابوالفتوح/  السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت وضع تم  السجل شطب/محو تم   21211628

 التجاري بالسجل التاشٌر تارٌخ من عام خالل فً التصفٌة مدة تكون



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211629 تارٌخ وفى ،   2491:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه بادنجكً حسان   - 25

 تسٌٌر من ٌتمكن حتً للمصفً الصالحٌات ومنح للشركة مصفً  توفٌك الباب فتح الفتوح ابو وتعٌٌن التصفٌة تحت الشركة وضع

 وتمثٌل البٌع عمود كافة علً والتولٌع عمار او منمول الشركة مال بٌع الشركة دٌو سداد ةهً المعامالت كافة وانهاء االمور

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 9249، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات TROJAN PACK  بان تروجان -  1

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 11539، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه المغازى دمحم ساهر -  2

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211611،   تارٌخ وفً 11539، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه المغازى دمحم ساهر -  3

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 11717، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه ٌوسف حنا -  4

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 9154، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات والتجارة للتوزٌع اٌلند اٌجٌبشن -  5

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 21211616،   تارٌخ وفً 8215، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات) م.م.ذ.ش(  البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع الخٌر -  6

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً 456، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة الغتورى رشاد عبدالحلٌم فاروق -  7

  جنٌه  611111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 8132، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش(  التصدٌر و االستٌراد و العامة للتجارة العالمٌه ابلٌانس اكسبٌرت -  8

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211619،   تارٌخ وفً

   تارٌخ وفً 5551، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات( م.م.ذ.ش) BROKAR  والتصدٌر العامة للتجارة بروكار شركة -  9

  جنٌه  8111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،

 المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 8196، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكته و البلتاجً فؤاد احمد سٌد -  11

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات( م.م.ذ.ش) الحدٌث البناء مواد الحتٌاجات العامة التورٌدات و ةللتجار النهار -  11

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 11272،

  جنٌه  11111110111،

 برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات( م.م.ذ.ش) الحدٌث البناء مواد الحتٌاجات العامة التورٌدات و للتجارة النهار -  12

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 11272،

  جنٌه  11111110111،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات( م.م.ذ.ش) الحدٌث البناء مواد الحتٌاجات العامة التورٌدات و للتجارة النهار -  13

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 11272،

  جنٌه  11111110111،

 تم 21211615،   تارٌخ وفً 7361، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات( م.م.ذ.ش)  العمومٌة للتورٌدات فٌفا باٌو -  14

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 4277، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات( م.م.ذ.ش) العامه للمماوالت عبدالرحمن ابراهٌم ابناء -  15

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211615،

   تارٌخ وفً 4277، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات( م.م.ذ.ش) العامه للمماوالت عبدالرحمن ابراهٌم ابناء -  16

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211615،

 21211615،   تارٌخ وفً 11768، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه على اسماعٌل عبدالرحمن عبدالرحمن:    -  17

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 محدودة واحد شخص شركة. المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة الكهربائٌه دواتلال الدسولً إبراهٌم ناصر احمد -  18

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 11277، برلم لٌدها سبك ،  المسئولٌة

  جنٌه  9111110111، مالها رأس لٌصبح

 تعدٌل تم 21211622،   تارٌخ وفً 8229، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات الكهربائٌة االجهزة لصناعة الزنوكً -  19

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم 21211623،   تارٌخ وفً 7218، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه فاٌد ابراهٌم دمحم الحسٌنً -  21

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 11212، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عزٌزة محمود حسن -  21

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211627،   تارٌخ وفً 11212، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عزٌزة محمود حسن -  22

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 4395، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة المرش نصر دمحم دمحم مصطفً -  23

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 4395، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة المرش نصر دمحم دمحم مصطفً -  24

  جنٌه  51111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 7651، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و الصعٌدى احمد احمد دمحم دمحم -  25

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 21211629،   تارٌخ وفً 7651، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و الصعٌدى حمدا احمد دمحم دمحم -  26

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 11539    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه المغازى دمحم ساهر -  1

 العاشر جنوب الصناعٌه بالمنطمه-(ج نموزج)بلون-(319) رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 11539    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه المغازى دمحم ساهر -  2

 العاشر جنوب الصناعٌه بالمنطمه-(ج نموزج)بلون-(319) رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9154    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، والتجارة للتوزٌع اٌلند اٌجٌبشن -  3

 المٌد محو ٌتم المحافظة خارج العام المركز وبنمل -السابع الحً -خدٌجة السٌدة شارع6 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 11717    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه ٌوسف حنا -  4

   B4 الصناعٌة المنطمة - 119 رلم المطعه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 11662    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، هوشرٌك زكً متبولً احمد -  5

  - B2 جنوب الصناعٌة المنطمه - 91و 76 الوحدتان ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9192    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) الغذائٌة للصناعات اللبنانٌة الشركة -  6

  2م ملٌون 6 الجنوبٌة الصناعٌة بالمنطمة 81 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 21211616 تارٌخ وفً 11264    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش COMET PAINTS كومت دهانات -  7

 6أ غرب جنوب الصناعٌه المنطمه - 266 رلم المطه - األول الدور:   ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 وفً 11264    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،. محدودة مسئولٌة ذات شركة Comet paints للدهانات كومٌت -  8

 6أ غرب جنوب الصناعٌه المنطمه - 266 رلم المطه - األول الدور:   ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ

,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 9253    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركائه و السٌد احمد حسن حسٌن:  -  9

 -الشرق لصاصٌن-ابومٌز كوبري الصالحٌة واحد-السٌد احمد دمحم احمد بملن ،:   الـتأشٌر وصف

 وفً 9681    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) A P V Egypt المتكامله الكهربائٌه للصناعات الشام مصر -  11

  C6 الصناعٌة المنطمة - 4 رلم مصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211616 تارٌخ

 العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائه البراوي مصطفً دمحم احمد -  11

 خارج العام المركز وبنمل - الخامس التجمع - عمارات النرجس 617 لطعه 1 رلم االرضى بالدور  مكتب ،:   الـتأشٌر وصف, 

 المٌد محو ٌتم المحافظة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكها حسن ناجً مها -  12

 المحافظة خارج العام المركز وبنمل - الخامس التجمع - عمارات النرجس 617 لطعه 1 رلم االرضى بالدور  مكتب ،:   الـتأشٌر

 المٌد محو ٌتم

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائه البراوي مصطفً دمحم احمد -  13

 العام المركز وبنمل - الخامس التجمع - عمارات النرجس 617 لطعه 1 رلم االرضى بالدور  مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 المٌد محو ٌتم المحافظة خارج

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها حسن ناجً مها -  14

 المحافظة خارج العام المركز وبنمل - الخامس التجمع - عمارات النرجس 617 لطعه 1 رلم االرضى بالدور  مكتب ،:   الـتأشٌر

 المٌد محو ٌتم

 العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائه البراوي مصطفً دمحم احمد -  15

 فدان 811 اعٌةالصن المنطمة -9 لطعة-الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف, 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكها حسن ناجً مها -  16

 فدان 811 الصناعٌة المنطمة -9 لطعة-الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائه البراوي مصطفً دمحم احمد -  17

 فدان 811 الصناعٌة المنطمة -9 لطعة-الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 2327    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها حسن ناجً مها -  18

 فدان 811 الصناعٌة المنطمة -9 لطعة-الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) venda  الطبٌة والمستلزمات المنسوجة والغٌر المنسوجة االلمشة لصناعة فٌندا -  19

 بالدور مصنع لٌصبح الفرع عنوان نعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 8674    برلم لٌدها

 - الدٌنً المعهد شارع - ابراهٌم شولً عبدالراضً بملن بالعمار االرضً

 سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) venda  الطبٌة والمستلزمات المنسوجة والغٌر المنسوجة االلمشة لصناعة فٌندا -  21

 بالدور مصنع لٌصبح الفرع عنوان نعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 8674    برلم لٌدها

 - الدٌنً المعهد شارع - ابراهٌم شولً عبدالراضً بملن بالعمار االرضً

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 11477    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكٌه و معوض سعد سعد رٌمون تكال -  21

 الجمركٌة جنوب 6أ امتداد الصناعٌة بالمنطمة الكائنة 29 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6612    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته اللحام عبدالعزٌز شاكر عدنان -  22

 الثالثة الصناعٌة المنطمة شرق أ6 المتطورة الجلود صناعات مركز فً الكائن 99 مصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6612    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته اللحام عبدالعزٌز شاكر عدنان -  23

 الثالثة الصناعٌة المنطمة شرق أ6 المتطورة الجلود صناعات مركز فً الكائن 99 مصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6612    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه اللحام عبدالعزٌز شاكر عدنان -  24

 الثالثة الصناعٌة المنطمة شرق أ6 المتطورة الجلود صناعات مركز فً الكائن 99 مصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6612    رلمب لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته اللحام عبدالعزٌز شاكر عدنان -  25

  الثورة شارع من  - اٌوب عمارات - افالطون حسن ش 1/  بالعنوان الشركة فرع غلك ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6612    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته اللحام عبدالعزٌز شاكر عدنان -  26

  الثورة شارع من  - اٌوب عمارات - افالطون حسن ش 1/  بالعنوان الشركة فرع غلك ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6612    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه اللحام عبدالعزٌز شاكر عدنان -  27

  الثورة شارع من  - اٌوب عمارات - افالطون حسن ش 1/  بالعنوان الشركة فرع غلك ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6668    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم -  28

 4المجاورة -  أول حً - 146 رلم العمار -   1 شمة:  ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 9532    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) الكرتون لتصنٌع وان اٌه -  29

  6أ شرق الصناعٌة المنطمة - المتطورة الجلود منطمة - 94 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 11574    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه الحنفً ٌوسف دمحم أحمد -  31

 A5 الصناعٌة المنطمه - 18 رلم المصنع - ،:   الـتأشٌر وصف

    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) Weirdough Bakry Industry المخبوزات لصناعة وٌردو -  31

 المصنع وبناء ارض كامل من االرضً بعد الثانً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 6416



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وبذلن - الثالث التجمع - السخنة العٌن المطامٌة طرٌك شمال - الصناعٌة الحً الورش منطمة - 492 االرض لطعة علً الممام

  الشرلٌة من المٌد ٌمحً

 تم 21211614 تارٌخ وفً 9658    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌة صمر حسن إبراهٌم دمحم إبراهٌم حسٌن -  32

 حوض - اصلٌة 9 المطعة من-166 رلم المطعة ضمن 311505 مساحتها البالغ االرض لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 رمضان من العاشر طرٌك بناحٌة الصناعٌة بلبٌس منطمة -11 رلم - المستجد الجبل

 تم 21211615 تارٌخ وفً 2372    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، السٌد محمود السٌد ودمحم امٌن حسن جمال حسن -  33

  صغٌرة مشروعات- الثانٌة الصناعٌة بالمنطمة( 123) رلم المطعة الجدٌدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 21211615 تارٌخ وفً 2372    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، السٌد محمود السٌد ودمحم امٌن حسن جمال حسن -  34

 تم الجدٌدة الصالحٌة- صغٌرة مشروعات- الثانٌة الصناعٌة بالمنطمة( 123) رلم المطعة الجدٌدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 اغاللة

 العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 9121    برلم دهالٌ سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته عبدالحلٌم عبدالحسٌب دمحم -  35

 المعلمٌن تمسٌم-الزهور حً -23 بلون -299 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تارٌخ وفً 4277    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) العامه للمماوالت عبدالرحمن ابراهٌم ابناء -  36

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة - 313 رلم المطعة - الجدٌدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 21211615 تارٌخ وفً 11768    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه على اسماعٌل عبدالرحمن عبدالرحمن:    -  37

  الجدٌده- الثانٌة الصناعٌة المنطمة - 244 رلم المطعة:  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 8912    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) للبالستٌن الوفاء -  38

  6أ غرب جنوب - 497 رلم الصناعٌة االرض لطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211616 تارٌخ وفً 9752    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه هللا خٌر الغنً عبد دمحم الدٌن عالء -  39

 الجدٌدة- الثانٌة الصناعٌة بالمنطمة 311 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً 11371    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و مناع احمد دمحم دمحم احمد -  41

  والمتوسطة الصغٌرة الصناعٌة المجمعات بمشروع - ب مجمع - 2 مرحلة - 121 رلم الصناعٌة الوحدة ،:   الـتأشٌر فوص, 

 تم 21211621 تارٌخ وفً 6182    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،) م.م.ذ.ش(   للصناعة تاتش فونٌكس شركة -  41

  الشرلٌة من المٌد ٌمحً وبذلن - السابعة الصناعٌة محور بالمنطمة 85 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 11373    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) الغذائٌة المواد لتجارة البدر أسواق -  42

  43 مجاورة 115 لطعة ارضً دور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211622

 تارٌخ وفً 11373    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( م.م.ذ.ش) الغذائٌة المواد لتجارة البدر أسواق -  43

 الجدٌد السوق الرابعة بمجاورة 9 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211622

    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  م.م.ذ.ش)  HABI Tex For Textile النسٌجٌة للصناعات تٌكس هابى -  44

 جسر اخر-الخطاب بن عمر تمسٌم- مصطفً شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 1115

 -السوٌس

 لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، محدودة مسئولٌة ذات شركة RX PHARMA  الدوائٌة للصناعات فارما اكس ار شركة -  45

 ابراهٌم علً عادل دمحم اسالم بملن اول دور شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211623 تارٌخ وفً 5623    برلم

  صالح منشٌة بناحٌة -  زهو



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  لعنوانا تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 5451    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته حورو جمال حسن -  46

 - 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 216 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 5451    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه حورو جمال حسن -  47

 - 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 216 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 5451    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حورو جمال حسن -  48

 - 6أ غرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 216 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر

 محدودة واحد شخص شركة ، والتدوٌر التعدٌن و للصناعة الدولٌة المحطانى على بن حسٌن بن سلطان مجموعة شركة -  49

 بساتٌن الصناعٌة المنطمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 11671    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة

  - الزوامل -118  رلم المطعة - العاشرة المنطمة - االسماعٌلٌة

 

 تارٌخ وفً 3129    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، للصناعة ستاركو- التجارٌة السمة---- وشركاه دمحم دمحم حسن -  51

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 226 رلم لطعة:  تصنٌع فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 3129    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه دمحم دمحم حسن -  51

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 226 رلم لطعة:  تصنٌع فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 3129    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه دمحم دمحم حسن شركة -  52

 2م ملٌون 6 بٌةالجنو المنطمة - 226 رلم لطعة:  تصنٌع فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211627 تارٌخ وفً 3129    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه سلٌمان عبدالعزٌز السٌد شركة -  53

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 226 رلم لطعة:  تصنٌع فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211629 تارٌخ وفً 7651    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكه و الصعٌدى احمد احمد دمحم دمحم -  54

 سلٌمان عبدالعال عبدالمنعم عزة  مالكه -67 لطعة-16 مجاورة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 8679    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،) م.م.ذ.ش(   الجاهزه المالبس لصناعة سولٌن:  -  55

- الشوٌش من متفرع مٌنا ش 479 عمار -1 رلم محل- للشركة بٌع منفذ ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211631

  غرب المنطرة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 2327   برلم لٌدها سبك ، وشركائه البراوي مصطفً دمحم احمد -  1

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211617 تارٌخ وفً 2327   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكها حسن ناجً مها -  2

 بسٌطة توصٌة

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 3114   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌها حسٌن عبدالعزٌز زهٌره -  3

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 3114   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكتها حسٌن عبدالعزٌز زهٌرة -  4

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 3114   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكتها حسٌن عبدالعزٌز زهٌره -  5

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 3114   برلم لٌدها سبك ، 1 -  6

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211619 تارٌخ وفً 3114   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكاتها حسٌن عبدالعزٌز زهٌره -  7

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 1632   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌه رشٌد مصطفى ماجد دمحم -  8

 تضامن شركة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211621 تارٌخ وفً 1632   برلم لٌدها سبك ، وشركاه رشٌد مصطفى ماجد دمحم -  9

 تضامن شركة: التأشٌر

 الكٌان تعدٌل تم21211623 تارٌخ وفً 257   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه حافظ لبٌب كرٌم البترولٌة للخدمات بترو شركة -  11

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى

 تم21211623 تارٌخ وفً 257   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌه(  الزاهد حافظ لبٌب دمحم)  البترولٌة للخدمات بترو شركة -  11

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211629 تارٌخ وفً 4395   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌة المرش نصر دمحم دمحم مصطفً -  12

 تضامن شركة: التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المغازى دمحم ساهر: الى 11539 برلم الممٌدة الشركة اسم تعدٌلب التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211611:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكٌه

 وشرٌكه ٌوسف حنا: الى 11717 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  2



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كومت دهانات: الى 11264 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  21211616:  تارٌخ فى  ،  -  3

COMET PAINTS م.م.ذ.ش 

 مصطفً دمحم احمد: الى 2327 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشركائه البراوي

 مصطفً دمحم احمد: الى 2327 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211617:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشركائه البراوي

 عبدالعزٌز شاكر عدنان: الى 6612 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211618:  تارٌخ فى  ،  -  6

 وشرٌكته اللحام

 اشرم جمال دٌب دمحم: الى 1121 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211618:  تارٌخ فى  ،  -  7

 وشركاه

 حسٌن عبدالعزٌز زهٌره: الى 3114 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211619:  تارٌخ فى  ،  -  8

 وشرٌكتها

 حسٌن عبدالعزٌز زهٌره: الى 3114 مبرل الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211619:  تارٌخ فى  ،  -  9

 وشرٌكتها

 عبدالعزٌز زهٌره: الى 3114 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211619:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكتها حسٌن

 دمحم دمحم دمحم عادل: الى 3351 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211614:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكٌه

 ترٌد ارب: الى 7391 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  12

 (م.م.ذ.ش) Arabe Trade الغذائٌة للصناعات

 عبدالرحمن: :   الى 11768 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211615:  تارٌخ فى  ،  -  13

 وشرٌكه على اسماعٌل عبدالرحمن

 محمود ابراهٌم شرٌف: الى 6987 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211623:  تارٌخ فى  ،  -  14

 وشرٌكٌه جبر

 عزٌزة محمود حسن: الى 11212 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  15

 وشركاه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1854   برلم    21211612:  تارٌخ ، 1696  2126/12/23 حتى سارى  دمحم ابراهٌم دمحم اٌمن -  1

    21211612:  تارٌخ ، 1696  2126/12/23 حتى سارى  دمحم ابراهٌم دمحم اٌمن لصاحبها A.M.E الجاهزة للمالبس ا.م.ا -  2

 1854   برلم

:  تارٌخ ، 1752  2125/19/18 حتى سارى  احمد سٌد عبدالمطلب امٌن النصر ابو محمود لصاحبها للنسٌج تكس االٌه -  3

 1211   برلم    21211616

:  تارٌخ ، 1798  2126/15/11 حتى سارى  همام بدر الشحات دمحم جالل دمحم لصاحبها الصناعٌة للغازات ازوت -  4

 2161   برلم    21211619

 1311   برلم    21211619:  تارٌخ ، 1795  2125/19/27 حتى سارى  سالم عبدالغنى عبدالفتاح طه سماح -  5

:  تارٌخ ، 1964  2124/13/18 حتى سارى  على السٌد عبدالفتاح دمحم حسام لصاحبها العمومٌة للتورٌدات السعودٌة المصرٌة -  6

 345   برلم    21211622

  2126/12/11 حتى سارى  رضا على رفاعى رفاعى ولٌد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد الجاهزة للمالبس تكستاٌل اٌجٌبت -  7

 1797   برلم    21211623:  تارٌخ ، 1981

    21211623:  تارٌخ ، 2115  2126/16/14 حتى سارى  الزنوكى ابراهٌم دمحم شكرى لصاحبها الكرتون لصناعة بان ترو -  8

 975   برلم

    21211624:  تارٌخ ، 2121  2124/11/31 حتى سارى(   هانى دمحم فتحى دمحم محمود)  المحمول و للكمبٌوتر زٌادكو -  9

 11834   برلم

:  تارٌخ ، 2121  2124/11/31 حتى سارى  هانى دمحم فتحى دمحم محمود  العمومٌة التورٌدات و للكمبٌوتر زٌادكو -  11

 11834   برلم    21211624

:  تارٌخ ، 2121  2124/11/31 حتى سارى  هانى دمحم فتحى دمحم محمود لصاحبها  العمومٌة للتورٌدات زٌادكو -  11

 11834   برلم    21211624

:  تارٌخ ، 2171  2126/14/13 حتى سارى  عاصم طه احمد اسالم لصاحبها الجاهزة والمالبس للنسٌج تكس العاصم -  12

 1949   برلم    21211629

 1949   برلم    21211629:  تارٌخ ، 2171  2126/14/13 حتى سارى  عاصم طه احمد اسالم -  13



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1831   برلم    21211631:  تارٌخ ، 2186  2126/12/16 حتى سارى  عبدالاله محمود دمحم هانً -  14

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1954   برلم    21211611:  تارٌخ ، 1695  2126/14/14 حتى سارى  الحبوباتً زٌاد ونزٌه الطن صالح منٌر -  1

   برلم    21211613:  تارٌخ ، 1728  2124/16/24 حتى سارى(   م.م.ذ.ش)  العمومٌة والتورٌدات للتصدٌر اٌه كٌه اٌه ام -  2

474 

:  تارٌخ ، 1715  2126/15/21 حتى سارى(   م.م.ذ.ش)  التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد العرب مجد -  3

 2192   برلم    21211613

 2132   برلم    21211616:  تارٌخ ، 1745  2126/16/17 حتى سارى  وشركاه عص دمحم زٌاد -  4

 سارى(  م.م.ش) Zanotti Autocool For Refrigeration-Zanotti Egypt اٌجٌبت زانوتً -للتبرٌد اوتوكول زانوتً -  5

 1655   برلم    21211617:  تارٌخ ، 1761  2125/11/24 حتى

 2144   برلم    21211618:  تارٌخ ، 1778  2126/16/13 حتى سارى(  م.م.ش)والستائر للمفروشات الدولٌة -  6

 2114   برلم    21211618:  تارٌخ ، 1783  2126/14/18 حتى سارى  دمحم محمود السٌد وعمرو دمحم -  7

 1935   برلم    21211619:  تارٌخ ، 1796  2126/13/28 حتى سارى(   م.م.ش)   العماري للتسوٌك االندلس -  8

 789   برلم    21211619:  تارٌخ ، 1811  2126/15/31 حتى سارى  وشرٌكٌه مبرون مسلمى صابر شوكت -  9

 2134   برلم    21211619:  تارٌخ ، 1797  2126/16/11 حتى سارى  وشرٌكه المصري احمد طاهر -  11

 1911   برلم    21211611:  تارٌخ ، 1812  2126/13/21 حتى سارى  وشرٌكٌه طه على -  11

:  تارٌخ ، 1827  2125/11/14 حتى سارى  م.م.ش( CRYSTAL PURE) بةوالعصائرالمعدن للمٌاه بٌور كرٌستال -  12

 1612   برلم    21211613

 1919   برلم    21211613:  تارٌخ ، 1831  2126/13/21 حتى سارى  وشرٌكٌه محمود احمد بشٌر أحمد -  13

:  تارٌخ ، 1851  2126/12/16 حتى سارى(   G.ERA(.)م.م.ذ.ش)GOLDEN ERA SERVICE سٌرفس اٌرا جولدن -  14

 1828   برلم    21211614

 حتى سارى(   م.م.ذ.ش( )  G.ERA ) ( GOLDEN ERA SERVICE)  والخارج بالداخل العماله اللحاق سٌرفس اٌرا جولدن -  15

 1828   برلم    21211614:  تارٌخ ، 1851  2126/12/16

 1181   برلم    21211614:  تارٌخ ، 1849  2125/18/25 حتى سارى(  م.م.ذ.ش) تكس الزمزم -  16

 2111   برلم    21211614:  تارٌخ ، 1855  2126/15/24 حتى سارى(   م.م.ش)  والتعبئة والتبرٌد للدواجن العربٌة -  17

 1312   برلم    21211615:  تارٌخ ، 1861  2125/19/27 حتى سارى  وشرٌكٌه الجٌزاوى عوض دمحم مجدى -  18

 2112   برلم    21211615:  تارٌخ ، 1888  2126/15/29 حتى سارى  وشرٌكٌه مبرون احمد ابراهٌم محمود -  19



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1737   برلم    21211615:  تارٌخ ، 1886  2126/11/13 حتى سارى(   م.م.ذ.ش)  جالس كرٌستال -  21

    21211615:  تارٌخ ، 1866  2126/13/16 حتى سارى(  م.م.ش) الزراعٌة والتنمٌة والتفرٌخ للدواجن هاند جرٌن -  21

 1876   برلم

 1125   برلم    21211615:  تارٌخ ، 1899  2126/13/15 حتى سارى  شرٌكته و غٌث على سعٌد عبدالواحد رضا -  22

 1125   مبرل    21211615:  تارٌخ ، 1899  2126/13/15 حتى سارى  وشركاه بدوي على السٌد مسعد ولٌد -  23

 1125   برلم    21211615:  تارٌخ ، 1899  2126/13/15 حتى سارى.  وشركاها علً دمحم دمحم حامد نادٌة -  24

 1125   برلم    21211615:  تارٌخ ، 1899  2126/13/15 حتى سارى  شرٌكٌها و على دمحم دمحم حامد نادٌة -  25

 1886   برلم    21211621:  تارٌخ ، 1949  2126/13/12 حتى سارى(   م.م.ش)  والتغلٌف للتعبئة بان االمانة -  26

 445   برلم    21211621:  تارٌخ ، 1944  2125/11/31 حتى سارى  وشرٌكتها جون عاطف انجى شركه -  27

 445   مبرل    21211621:  تارٌخ ، 1944  2125/11/31 حتى سارى(   وشرٌكتها جون عاطف انجى)  للصٌانه اٌجل -  28

:  تارٌخ ، 1944  2125/11/31 حتى سارى  للصٌانه اٌجل وشرٌكتٌه مٌخائٌل جون عاطف:  الى الشركه اسم تعدٌل -  29

 445   برلم    21211621

 445   برلم    21211621:  تارٌخ ، 1944  2125/11/31 حتى سارى  وشرٌكتها  عاطف انجى -  31

:  تارٌخ ، 1961  2124/14/18 حتى سارى(   م.م.ذ.ش)  بالخارج المصرٌه العماله اللحاق الشرق زهره شركه -  31

 374   برلم    21211621

 2141   برلم    21211622:  تارٌخ ، 1963  2126/16/12 حتى سارى  وشرٌكٌه الناشد رفعت سامر -  32

 2141   برلم    21211622:  تارٌخ ، 1963  2126/16/12 حتى سارى  وشرٌكٌه الناشد رفعت سامر -  33

   برلم    21211623:  تارٌخ ، 1981  2126/16/11 حتى سارى(  م.م.ش) والمنزلٌة الكهربائٌة األجهزة لتصنٌع تن لاير -  34

4894 

 2191   برلم    21211627:  تارٌخ ، 2128  2126/15/21 حتى سارى  وشرٌكه زٌدان عبدالرحمن دمحم -  35

   برلم    21211631:  تارٌخ ، 2187  2126/17/23 حتى سارى  ELNakhla Tex For Industry للصناعة ستك النخلة -  36

2225 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 المصري االهلً البنن لصاح تجاري رهن(  م.م.ش) INTERNATIONAL TEXTILEالنسٌجٌة للصناعات تكستاٌل العالمٌة -  1

 4496   برلم    21211619:  تارٌخ ، 838 برلم ولٌد 33 برلم اودع

    21211621:  تارٌخ ، 839 برلم لٌد العربً المصري العماري البنن لصالح تجاري رهن(  م.م.ش) الذرة لمنتجات الزمردة -  2

 1763   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


