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عن سوبر  91927برلم  21191117، لٌد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  عمرو ٌادم عبدالجٌد عبدالعزٌز  ، تاج -  1

 ماركت ، بجهة : ابٌس المرٌة الثانٌة طرٌك الحسٌنٌه

عن مكتب رحالت ،  91854برلم  21191112، لٌد فى  151110111حنان احمد احمد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 عزبة الكومبانٌه 9بجهة : عمار رلم 

عن مكتب رحالت  91859برلم  21191112، لٌد فى  111110111امٌر محمود البٌلى الجٌار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -جناكلٌس  -ش مرتضى باشا  66، بجهة : 

 91873برلم  21191116، لٌد فى  511110111نوره حسن دمحم عبدالحمٌد / النور للتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ش مسجد الشهداء متفرع   11عن تورٌدات ادوات مكتبٌة واحذٌة واالالت ومعدات مع جهات ملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : 

 لسم -خورشٌد  -من ش الخروعه 

برلم  21191119، لٌد فى  111110111صبري حلمى ممٌدم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مطعم صبري سعٌد  -  5

 ش الملن حفنى سٌدي بشر 168طعم لتحضٌر وتمدٌم الماكوالت ، بجهة : عن م 91888

عن بٌع مستلزمات  91894برلم  21191111، لٌد فى  51110111امٌر نبٌل بشاي ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش محمود صدلً متفرع من ش جمال عبدالناصر سٌدي بشر 4مصاعد ، بجهة : 

عن مطعم  91939برلم  21191117، لٌد فى  111110111السودانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمر احمد على بالل -  7

 شكال العصافرة لبلً 45مع ش  11للسندوتشات ، بجهة : ناصٌة ش 

عن بٌع  91949برلم  21191121، لٌد فى  121110111دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 لسم -كامب شٌزار  -ش تانٌس  49لطع ؼٌار موتوسٌكالت ، بجهة : 

عن مركز تنمٌه  91974برلم  21191123، لٌد فى  211110111نادٌه حسنٌن شتا الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

ش البستان المندرة من  28مهارات اطفال فوق سن اربع سنوات فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 جمال عبدالناصر المندرة بحرى الدور االول علوي شمه

عن مكتب رحالت ،  91978برلم  21191123، لٌد فى  111110111احمد فتح هللا دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ٌمٌن العصافره لبلى لسم المنتزه 45ٌمٌن من ش  11ش  3بجهة : رلم 

برلم  21191131، لٌد فى  2111110111ر لتورٌد المواد الؽذائٌة / دمحم منصور دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منصو -  11

 من ش مدارس المدس العماروه الصؽرى 9عن تورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة : المنتزه ش  92113

عن كوافٌر  91997برلم  21191129، لٌد فى  111110111اٌمان ابراهٌم حافظ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش ابن بشٌر 6حرٌمى ، بجهة : سٌدى جابر 

عن حلوٌات وتسالى ،  91853برلم  21191112، لٌد فى  151110111دمحم جمعه دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بجهة : برج الشروق تماطع ش مصطفى كامل مع ش الجٌش ابولٌر

عن كامٌرات  91917برلم  21191114، لٌد فى  211110111نبٌل سعد احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مشٌرة  -  14

 لسم -سٌدى بشر  31ش دمحم على متفرع من ش  27مرالبه ماعدا الالسلكٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21191116، لٌد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم خمٌس صالح خمٌس على بٌصار  ، تاج -كرٌم فٌولٌت  -  15

 ش احمد ٌحً جلٌم 11عن بٌع زهور طبٌعٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لها ، بجهة :  91925برلم 

عن دعاٌه واعالن  91952برلم  21191121، لٌد فى  511110111محمود دمحم على دمحم دبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 عدا  اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : ش الٌمنفٌما

عن  91995برلم  21191129، لٌد فى  11111110111فارس مسعود عبدالممصود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

ب شرٌؾ صحٌفة ش النمٌ 32كافٌه عربً وتحضٌر وتجهٌز الماكوالت والمشروبات وتمدٌمها دون استخدام االنترنت ، بجهة : 

 رمزى الحضرة المبلٌه

عن االخر /  91885برلم  21191119، لٌد فى  111110111رضا عبدالسالم دمحم عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 -سموحة  3تورٌد اجهزة معامل طبٌة ، بجهة : االخر / ش توت عنخ امون برج المضاه 

عن االخر /  91885برلم  21191119، لٌد فى  111110111أس ماله ،  رضا عبدالسالم دمحم عمارة  ، تاجر فرد ، ر -  19

ارض الصٌانة ملن حسام دمحم احمد عمارة )) ونشاطه  -سجل تجارى دمنهور  65642تورٌد اجهزة معامل طبٌة ، بجهة : الرئٌسً 

 -تجارة كٌماوٌات ومستلزمات طبٌة (( 

عن اتٌلٌه ، بجهة  91911برلم  21191114، لٌد فى  111110111له ،  نرمٌن مصطفى حامد ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ما -  21

 لسم -سٌدى بشر  -ش جالل حماد  31: 

عن بالي استٌشن  91912برلم  21191115، لٌد فى  211110111ٌسرى دمحم دمحم حسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش دمحم بن صٌرفً سٌدي بشر بحرى 35 فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص ، بجهة :

عن مخبز  91914برلم  21191115، لٌد فى  41110111دمحم ثابت محمود عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش بورسعٌد االبراهٌمٌه  127وحلوانى ، بجهة : 

عن تجارة اسمنت  91971برلم  21191123، لٌد فى  111110111احمد حمزه حسٌن العادلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش الماضى شرٌع ارض سٌؾ 6، بجهة : 

عن تجارة لحوم  91972برلم  21191123، لٌد فى  121110111دمحم صالح عاشور احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -بجوار المطافى  -مجمده ، بجهة : ابٌس الثانٌة 

عن تحضٌر  92127برلم  21191131، لٌد فى  111110111عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم المهدى دمحم دمحم -  25

ش المجرى المتفرع من ش          اتحاد مالن  2421عمار  2وبٌع وجبات خفٌفه ومشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : محل رلم 

 ضباط الشرطه سموحه سٌدى جابر

عن بٌع مالبس  92121برلم  21191131، لٌد فى  1111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  على محمود على ابو جبر  ، ت -  26

 ش دمحم بهجت جناكلٌس الرمل 3جاهزه ، بجهة : 

عن تنمٌة  92117برلم  21191131، لٌد فى  211110111ٌاسمٌن حمدى عبدالعزٌز اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 -ملن حفنى  343نوات ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : مهارات االطفال فوق سن اربع س

 لسم -الدور االول  -العصافرة لبلى 

عن بٌع وتورٌد  91896برلم  21191111، لٌد فى  111110111نورا نبٌل سعد احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 كات من ش خالد بن الولٌدش احمد بر 19المنظفات ، بجهة : 

عن  91915برلم  21191114، لٌد فى  211110111عبدالعزٌز مصطفى عبدالرحمن حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

عبدالمحسن الحسٌنً  22ش  6مركز تنمٌة المهارات البشرٌة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 الدور االول علوي سابما سٌدي بشر
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عن مكتب  91913برلم  21191115، لٌد فى  111110111احمد صبحى محمود احمد عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -طرٌك الحسنٌه   -رحالت ، بجهة : ابٌس المرٌة الثانٌة 

عن عالفه ، بجهة :  91931برلم  21191117، لٌد فى  51110111لٌلً دمحم دمحم على الشٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش المفٌد الحضرة المبلٌه 22

عن جزاره بلدى ،  91943برلم  21191117، لٌد فى  111110111منال دمحم دمحم السٌد طوٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بجهة : ش الشهر العمارى ابراج اسكندرٌه السٌوؾ المنتزه

عن بٌعه وتركٌب  91951برلم  21191121، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمود حسٌن على حمزة -  33

كامٌرات مرالبه ماعدا الكامٌرات الالسلكٌه وماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالمه ، بجهة : العصافرة 

 ش جمال عبدالناصر 376بحرى برج العهد الجدٌد 

عن طحن وبٌع  91991برلم  21191128، لٌد فى  111110111لح الطرابلسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد صا -  34

 ش عمر لطفى سبورتنج 182البن ، بجهة : 

عن بٌع اجهزة  92119برلم  21191131، لٌد فى  111110111رامى هشام دمحم ٌوسؾ ؼالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -السٌوؾ  -ش جمٌله بوحرٌد  41جهة : بالعمار رلم المحمول بالعموله ، ب

عن اتٌلٌه  92116برلم  21191131، لٌد فى  111110111ابتسام عبد الفتاح احمد  دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش مصطفى كامل باكوس الرمل 151، بجهة : 

عن  92111برلم  21191131، لٌد فى  211110111ماله ،  علٌاء اشرؾ احمد عادل الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس  -  37

 صٌدلٌه ، بجهة : الرمل ش الطاروطى من ش شعراوى لوران

عن المماوالت  92116برلم  21191129، لٌد فى  2511110111مصطفى دمحم عٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

ط مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه فٌماعدا خدمات االمن والحراسة وماعدا العامه والخدمات والتورٌدات فى كل ماٌتعلك بالنشا

 ش النمٌب شرٌؾ رمزي سموحة 21 - 5خدمات االنترنت ، بجهة : برج الندي 

عن تورٌدات  91849برلم  21191111، لٌد فى  2111110111على عبدالراضى على عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 عزبة محسن الكبري الدور االول 11صناعٌه وكهربائٌة ومنزلٌة واثاث مكتبً ، بجهة : نمرة ؼذائٌة وعدد 

عن مماوالت عمومٌة  91857برلم  21191112، لٌد فى  1111110111على جمال انور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -العصافرة لبلى  -ش حذٌفه بن الٌمان من ش التحرٌر  3، بجهة : 

، لٌد فى  511110111احمد سالمه احمد دمحم عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سالمه المؽاوري الدارة البوفٌهات  -  41

ش  1عن ادارة واستؽالل بوفٌهات بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه ل<لن ، بجهة : عمار رلم  91858برلم  21191112

 الصالحا 16مسجد نور االسالم متفرع من ش 

عن تورٌدات  91878برلم  21191118، لٌد فى  111110111رمضان دمحم عبد المالن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 خضروات وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : عزبه الوطنٌه خلؾ الشرطه العسكرٌه الرمل

عن  91889برلم  21191119لٌد فى  ، 51110111ماهٌنور مجدى خمٌس حسن كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -الحضرة المبلٌة  -صٌدلٌة ، بجهة : تماطع ش جورج زٌدان وابراهٌم حسنى 

عن مطعم  91893برلم  21191111، لٌد فى  211110111دمحم الصابر عبدالعزٌز جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 -ش البكباتشً العٌسوي محل  26عمومً ، بجهة : 

عن مكتب  91914برلم  21191114، لٌد فى  121110111مؤمن عبدالعزٌز السٌد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش الشرؾ من ش محطه السوق باكوس 34رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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جارة مواد عن ت 91919برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم عبدالمنعم دمحم مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ملن حفنى العصافرة بحرى 392ؼذاتئٌة بالجملة ، بجهة : 

عن مكتب دعاٌه  91924برلم  21191116، لٌد فى  211110111هشام صالح محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ش الجمعٌه النزهه 4واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن  91929برلم  21191117، لٌد فى  121110111اهٌم اسماعٌل احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابر -  48

 مساكن العبور امام مخزن تموٌن السكر 19اصالح مواتٌر ، بجهة : بلون 

عن مكتب نمل  91953برلم  21191121، لٌد فى  251110111سمٌر السعٌد احمد احمد حلوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش ادٌب معمد السٌوؾ شماعه 812الدور الثامن شمه رلم  3سٌارات الؽٌر ، بجهة : برج بانوراما 

عن  91956برلم  21191121، لٌد فى  111110111حبٌب هللا خالد سعٌد حكٌم حبٌب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 1العصافره لبلى الدور االرضى شمه رلم  45ش شمال من ش  5مطبعه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن ورشة نجارة  91959برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد ابراهٌم ابوزٌد فطٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 عزبة محسن 1بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : ش نمرة 

، لٌد فى  1111110111ت / حسٌن فهمى عبدالفتاح السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب حسٌن فهمى للمماوال -  52

 لسم -عن مماوالت ، بجهة : الفلكى ش رٌاض السٌوؾ الجدٌده  91966برلم  21191122

فى ، لٌد  51111110111مكتب الحارتى للمماوالت / مجدى مصطفى مصطفى الحارتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -الدور االول  5عماره  5شمه  -ش ابراهٌم العطار زٌزٌنٌا  19عن مماوالت عمومٌة ، بجهة :  91979برلم  21191123

عن لاعه افراح ،  91981برلم  21191127، لٌد فى  121110111مهدى شحاته حسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -مى بجوار فٌال الشٌمى اول ش المراؼى العمو 3بجهة : عمار رلم 

عن اتٌلٌه لتاجٌر  92126برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد على السٌد المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش شعراوى لوران الرمل 18مالبس سوارٌه ، بجهة : 

عن صٌدلٌه  91845برلم  21191111لٌد فى  ، 111110111دمحم خمٌس عبد السالم الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش الفتح باكوس الرمل 76، بجهة : 

عن اكسسوار  91871برلم  21191113، لٌد فى  211110111عمرو سامً ابراهٌم المؽازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ش مصطفى كامل فلمنج باكوس 121موباٌل ، بجهة : 

عن بٌع  91964برلم  21191122، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى صابر احمد احمد حسٌن   -  58

 محطه السوق باكوس الرمل 193مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  91981برلم  21191123، لٌد فى  511110111منال جرجس لطفً فلفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش زلاق الكردي المصعى الرمل المٌري 16ت فى مجال النشاط فٌماعدا االنترنت ، بجهة : وتعالدات نمل مواد ؼذائٌة وتورٌدا

عن مكتب تاجٌر  91999برلم  21191129، لٌد فى  121110111عادل السٌد جابر طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش الجمهورٌة ابولٌر شمه 11صنادل ، بجهة : 

 92118برلم  21191131، لٌد فى  111110111وح دمحم عبد الؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء عبد الؽنى ابو الفت -  61

 ش جٌسوب كفر عبده  رشدى 4عن كى وتنظٌؾ المالبس ، بجهة : 

عن حلوانى  92129برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد رفعت دمحم السودانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

الرئٌسى بجوار  25وزات والحلوٌات الشرلٌه والؽربٌه بكافه انواعها بشرط اصدار كافه التراخٌص ، بجهة : ش لتصنٌع المخب

 كافترٌا البشوات المعموره البلد المنتزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  92132برلم  21191131، لٌد فى  211110111اٌمان صادق اسماعٌل عبدالعزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 8سنوات فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ناصٌة ش  4ات بشرٌة لالطفال فوق سن تنمٌه مهار

 -الملن الفلكً االول علوي  16متفرع من ش 

عن بٌع وتصنٌع  91848برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم السعٌد دمحم ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 والزٌتون ، بجهة : لنال المحمودٌة امام كوبري مشاه العواٌد المخلالت

عن تنمٌه  91899برلم  21191113، لٌد فى  211110111امٌن اسماعٌل ٌعموب عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 45من ش  67بجهة :  سنوات فٌماعدا خدمات االنترنت  وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، 4مهارات بشرٌه لالطفال فوق 

 -عصافرة لبلً االرضً 

عن تورٌد  91931برلم  21191117، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم عٌسى خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش مصطفى كامل ؼبلاير الرمل 279وتجاره  اكسسوارات المحمول ، بجهة : 

عن خردوات ومٌاه  91951برلم  21191121، لٌد فى  111110111،   نرمٌن البٌر عازر بارح  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  67

 ٌسار باب العمار 2ش بورسعٌد محل  264ؼازٌه ، بجهة : 

عن دعاٌه واعالن  91991برلم  21191128، لٌد فى  211110111مرلص عادل جاد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ، بجهة : منتزه ش جمٌله بو حرٌد السٌوؾ فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنتر نت

عن تجارة وبٌع  91996برلم  21191129، لٌد فى  511110111دمحم حسٌن دمحم احمد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

فه من الشمه المستحضرات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصه والتصنٌع لدى الؽٌر ماعدا ماٌتعلك باالدوٌة ، بجهة : ؼر

 لسم -سموحه  -برج االٌمان ش توت عنخ امون  514

عن كوافٌر حرٌمً  92115برلم  21191129، لٌد فى  51110111نٌفٌن رمضان دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 متفرع من ش اسماعٌل سري سموحة 3ش  6، بجهة : 

عن  92123برلم  21191131، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  اٌهاب مصطفى عبدالباسط عبدالحلٌم  ، تاجر  -  71

 لسم -سٌدى بشر الترام خلؾ مكتب البرٌد  -ش ٌوسؾ شهدى من ش على عبادى  3تفصٌل مالبس سوارٌه ، بجهة : 

بالى  عن 92131برلم  21191131، لٌد فى  211110111اسالم طارق ٌوسؾ حافظ عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

اتحاد الكرمه وادى الملون ٌسار مصعد العمارة  9ستٌشن ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -محل  -

عن  91886برلم  21191119، لٌد فى  251110111سامى اسماعٌل دمحم اسماعٌل روتان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ش جمٌعً فلمنج 11ه ، بجهة : تصدٌر خضروات وفاكه

عن تصنٌع  91911برلم  21191113، لٌد فى  51110111طارق ابراهٌم ابراهٌم السبروتً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ش احمد شولً رشدي 161وبٌع حلوٌات شرلٌه وؼربٌة ، بجهة : 

 91911برلم  21191113، لٌد فى  121110111  محمود صالح محمود بسٌونى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  75

 لسم -لوران  -برج عاصى  -ش شعراوى  22عن صاله العاب رٌاضٌة ) جٌم ( ، بجهة : 

عن  91937برلم  21191117، لٌد فى  251110111سمٌر       صابر عبد الحمٌد عبد الاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ٌه الثانٌه خلؾ المطافى الرملمكتب تصدٌر ، بجهة : ابٌس المر

عن صٌدلٌه ،  91944برلم  21191117، لٌد فى  111110111معتز احمد كامل دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 بجهة : ش النبوى المهندس امام مستشفى صدر المعموره المندره لبلى لسم المنتزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة نجارة  91963برلم  21191122، لٌد فى  111110111ه ،  عوض عطٌه عوض جوٌد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  78

سابما من صالح الدٌن ابراهٌم  11ش االندلس ش  41موبٌلٌات بالموة المحركة بشرط استصدار التراخٌص الالزمه  لذلن ، بجهة : 

 السٌوؾ

عن خردوات  91984برلم  21191127ى ، لٌد ف 111110111فتحى على عمر دمحم ابو طاجن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ش الصاغ دمحم عبد السالم سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 7، بجهة : العمار رلم 

عن  92115برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد سعد عبد الفتاح سعد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لرملش حافظ السٌد من ش دٌاب جلٌم ا 1كوافٌر ، بجهة : 

عن صاله العاب  92111برلم  21191129، لٌد فى  511110111دمحم طه جمعه سلٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ش النور  6رٌاضٌة ) بٌنج بونج وبلٌاردو وبالي استٌشن فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 عزبة حجازي البرالمبلً

عن تنمٌه  92113برلم  21191129، لٌد فى  211110111اسراء احمد ولٌد النصر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

مهارات بشرٌة باالستعانه بمتخصصٌن مؤهلٌن للعمل  بهذا المجال ودون سن الرابعه ودون برامج التاهٌل المهنً فٌماعدا االنترنت 

 ش فهمً وٌصا لوران 7جهة : وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، ب

عن صالون  91864برلم  21191113، لٌد فى  111110111سلمى احمد عبد المجٌد الؽاٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 ش البكباشى العٌسوى مٌامى 35حالله ، بجهة : 

عن تجارة الورق  91865برلم  21191113، لٌد فى  121110111احمد سعٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 والكرتون ومواد التعبئة والتؽلٌؾ ، بجهة : ش دمحم فرٌد سٌدي بشر

عن بٌع هداٌا ، بجهة  91879برلم  21191118، لٌد فى  111110111امل فتحى شحاته حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 : مٌدان المندرة بحرى امام مسجد المندرة

عن فرن  91861برلم  21191112، لٌد فى  111110111زٌز ابراهٌم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ادرٌس عبدالع -  86

 ش عزبة النخل خورشٌد 2عٌش صٌنٌه ، بجهة : 

عن بٌع بٌتزا ،  91881برلم  21191118، لٌد فى  111110111احمد جمال رزق دمحم الؽنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 الء فٌكتورٌا برج سلسبٌلش الج 3بجهة : 

عن  91955برلم  21191121، لٌد فى  111110111مجدى صالح الدٌن ابراهٌم ٌوسؾ البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ش عمر بن الخطاب جانوتً 15صالون حالله ، بجهة : 

عن عموم  91961برلم  21191121د فى ، لٌ 5111110111انس عطٌه عبدالسالم عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 العمومً طوسون 16ش  3، بجهة : عمار رلم  6من المجموعه  36والفمرة  19المماوالت واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا المجموعه 

عن بٌع منظفات ،  91962برلم  21191121، لٌد فى  111110111السٌد دمحم السٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -سٌدى بشر   -ش العاشر من رمضان  69بجهة : العمار رلم 

عن  91969برلم  21191122، لٌد فى  11111110111عمرو صالح دمحم بدوى عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 شطؾ زجاج ، بجهة : ش متفرع من ش هدي االسالم سٌدي بشر

عن عموم  91872برلم  21191113، لٌد فى  5111110111فرد ، رأس ماله ،   احمد صبحى دمحم رٌاض ابوباشا  ، تاجر -  92

ش ذكى  4واالتجار فى الحاصالت الزراعٌة ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمرة  19االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا المجموعه 

 بدوي ستانلً

عن تورٌد وتجاره  92117برلم  21191131فى ، لٌد  111110111عزت خالد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 مستلزمات المصانع ، بجهة : ش ابراهٌم العطار برج االمٌر جمٌل الرمل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصدٌر  91856برلم  21191112، لٌد فى  511110111مهدي حسٌن مهدي حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 - شارع شاكر خٌاط جلٌم 11وتورٌد محاصٌل زراعٌة ، بجهة : 

عن دراى  91884برلم  21191119، لٌد فى  111110111رباب محمود شفٌك دمحم مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 سموحه سٌدى جابر 7عماره رلم  11ش النمل     والهندسه كومبوند الفٌروز محل رلم 7كلٌن ، بجهة : 

عن اصالح وصٌانه  91957برلم  21191121، لٌد فى  111110111على نعٌم على الكتانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 c2عمارة  12االجهزة المٌكانٌكٌه للسٌارات والكشؾ بالكهرباء علٌها وبٌع سٌارات ولطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : المحل رلم 

 سموحة جراند فٌل ش النصر

 21191117، لٌد فى  511110111رأس ماله ،   مٌالد نعمان رسمً جرٌس  ، تاجر فرد ، -رسمً لالجهزة الكهربائٌة  -  97

 ش سٌؾ سٌدي بشر 5عمار رلم  2عن وكٌل بالعمولة لالجهزة الكهربائٌة ، بجهة : محل رلم  91933برلم 

عن تنمٌه مهارات  91958برلم  21191121، لٌد فى  211110111اٌمان ابوالعال دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 - 2ش جمٌله بوحرٌد السٌوؾ شمه رلم  26ات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : فٌماعدا خدم

عن دعاٌه  91989برلم  21191127، لٌد فى  511110111صفاء خمٌس دمحم عباس زٌتحار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش جمال عبدالناصر ابراج االمٌر مٌامً 56واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن االستٌراد  91998برلم  21191129، لٌد فى  5111110111خلٌفه محمود سلٌمان لذافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 سٌدى -ش جمال عبدالناصر  191من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر ، بجهة :  36والتصدٌر ماعدا الفمرة 

 لسم -بشر بحرى 

عن بٌع  92111برلم  21191131، لٌد فى  121110111احمد وحٌد دمحمى ابراهٌم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -ش الشرنوبى  -موبٌالت ، بجهة : ابٌس الثانٌة المدخل الرئٌسى 

عن بالى  92122برلم  21191131، لٌد فى  111110111مصطفى مهدى عبدالسٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

ش  157ستٌشن والعاب ترفٌهٌه وفمرات سٌرن وعروض مسرحٌة بمصور الثمافه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -محل  -الماهرة لبلى 

برلم  21191131ٌد فى ، ل 211110111باسنت خمٌس فرحات حسن // الباسنت للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

عن تنظٌم رحالت داخل جمهورٌه م ع  لحساب الؽٌر ، بجهة : ش السٌد حسٌن المندره لبلى ثانى ش شمال اول  ٌمٌن  92118

 المنتزه

عن تعبئه وتؽلٌؾ  91875برلم  21191116، لٌد فى  211110111ندا دمحم حسن دمحم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش ابو العٌنٌن مشروع ناصر ابٌس الثانٌه 1ذائٌة ، بجهة : الرمل المواد الؽ

عن منجد افرنجى ،  91917برلم  21191115، لٌد فى  111110111تامر دمحم ابواللٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -حجر النواتٌه  -ش الجمعٌه متفرع من ش العلم المصرى  4بجهة : 

برلم  21191116، لٌد فى  211110111ورات / اسراء هارون عمران احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسراء للدٌك -  116

 لسم -ش عبدالسالم عارؾ  135عن دٌكورات شمك سكنٌة ، بجهة :  91921

 عن 91916برلم  21191115، لٌد فى  121110111عمر دمحم عمر مصطفى احمد زرندح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش محطه السوق باكوس 212بٌع حلوٌات ، بجهة : 

عن  91921برلم  21191116، لٌد فى  211110111احمد حجازى عباس لبٌصى ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

الد بن سابما متفرع من ش خ 648ش ابراهٌم السٌد  6بالى ستٌشن ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -الولٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خدمات  91946برلم  21191117، لٌد فى  211110111اٌمن منٌر جورجى حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش عمر لطفى كامب شٌزار 51كمبٌوتر وانتر نت ، بجهة : 

عن تمطٌع  65279برلم  21191121، لٌد فى  11111110111دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -وتجهٌز الكرتون بكافة انواعه ، بجهة : خورشٌد المبلٌة بجوار مخزن شركة كرٌستال 

عن  91941برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم محمود عبدالؽنً عبدالنبً العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 رضً مول جناكلٌسالدور اال 4خردوات ، بجهة : محل رلم 

عن تمطٌع  65279برلم  21191121، لٌد فى  11111110111دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 -ونشاطه / تورٌدات ورق وكرتون  -وتجهٌز الكرتون بكافة انواعه ، بجهة : الصالحٌة البر المبلى نزله احمد ابوسعده 

عن تورٌد  91961برلم  21191121، لٌد فى  121110111شاوى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن محروس من -  113

المستلزمات ولطع الؽٌار والمواد النسٌجٌة للمصانع والمستشفٌات مع الجهات الملزمه بالخصم والتحصٌل تحت حساب الضرٌبة ، 

 لسم -طوسون  -البحرٌة  25بجهة : ش  متفرع من ش 

عن مكتب لتورٌد  91968برلم  21191122، لٌد فى  251110111براهٌم دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بشره ا -  114

 لسم -الفلكى  -ش السٌده زٌنب  19االدوات الكهربائٌة ، بجهة : 

له جافه ، عن بما 91971برلم  21191123، لٌد فى  111110111صبري فؤاد بٌومً شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 طرٌك الجبنه بجوار مطعم ادم 33بجهة : ابٌس المرٌة الثانٌة بلون 

عن بٌع عصائر ،  91983برلم  21191127، لٌد فى  111110111عبدالاله سعد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش جامعه الدول العربٌة المعمورة البلد لبلً 25بجهة : ش 

 92114برلم  21191131، لٌد فى  1511110111سولى عبد الجلٌل حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الحمٌد الد -  117

ش خلٌل حماده سٌدى بشر بحرى  81عن مماوالت عمومٌه واالنشاءات      والتورٌدات الالزمه لها والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

 لسم المنتزه

عن ورشه  92111برلم  21191129، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  عمرو عالء الدٌن جابر دمحم  ، تاجر  -  118

الطرٌك الدائرى بجوار مدرسة الدلتا  56تصنٌع مستلزمات هداٌا بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : مشروع ناصر 

 لسم -الدولٌة 

عن تشؽٌل  91868برلم  21191113، لٌد فى  251110111دمحم عاطؾ ابراهٌم عطٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش فاطمه الزهراء السٌوؾ 51المنتجات النسٌجٌه والترٌكو ، بجهة : 

عن تنمٌة  91862برلم  21191113، لٌد فى  12111110111سهام على عبدالخالك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 611أ تنظٌم ش  41نترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : سنوات فٌماعدا اال 4مهارات ولدرات اطفال فوق 

 سابما الماهرة حالٌا سٌدي بشر لبلً

عن اعداد وتدرٌب  91913برلم  21191114، لٌد فى  211110111منى دمحم كمال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -زٌزٌنٌا  5ش ابراهٌم العطار عمارة رلم  19بجهة : وتنمٌة الموارد البشرٌة ) ماعدا خدمات االنترنت ( ، 

عن مطبعه  91912برلم  21191113، لٌد فى  511110111هانى عبدالمحسن سعود سعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : طرٌك مشروع ناصر امام محمود عظومة ابٌس

، لٌد فى  111110111لطع ؼٌار السٌارات/ كرٌم سٌؾ الدٌن حسن عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌؾ لتجاره  -  123

 ش هٌبو لراط االزرٌطه 5عن بٌع لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  91923برلم  21191116

عن تعبئة  91926لم بر 21191116، لٌد فى  511110111مٌشٌل عاطؾ معوض مشرلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 منشٌه النزهه 1ش  27وتؽلٌؾ خضروات وفواكه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191117، لٌد فى  111110111جزاره حجازى/ شرٌؾ رمضان سالم ٌوسؾ حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 المنتزه 41ش جمال عبد الناصر ناصٌه ش خلؾ  91عن جزاره بلدى ، بجهة :  91935برلم 

عن تنمٌه مهارات  91941برلم  21191117، لٌد فى  211110111د دمحم سعد حجازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سع -  126

ش الفتح ناصٌة الدمحمي  13بشرٌة فوق اربع سنوات فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 الحضرة الجدٌدة

عن خدمات  91988برلم  21191127، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام حسن عبدالرؤؾ مامون   -  127

 -ش النبوي المهندس ابراج المعمارى برج د  48هندسٌة واعمال التشطٌبات ، بجهة : 

ادوات عن بٌع  92114برلم  21191129، لٌد فى  111110111صابرٌن دمحم السٌد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ش مسجد عمر بن الخطاب  المعمورة البلد 6منزلٌة ، بجهة : 

برلم  21191111، لٌد فى  211110111ورده للدعاٌة واالعالن / على عبدالفتاح حسن ورده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 -عمارات الصٌادله  4رلم  عمارة 213عن دعاٌة واعالن ماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : شمه   91846

 لسم -سموحه   -ماٌو  14طرٌك 

عن  91869برلم  21191113، لٌد فى  121110111احمد كمال احمد عطٌه البردٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 متفرع من ش ملن حفنى سٌدي بشر لبلً 66ش  31صالون حالله رجالى ، بجهة : عمار رلم 

عن بٌع  91876برلم  21191116، لٌد فى  111110111محمود الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم دمحم -  131

 -بجوار حلوانى جاتوه  -الفلكى  -االصالح  16الومٌتال ، بجهة : ش مسجد االسالم متفرع من  ش 

عن  91882برلم  21191118ى ، لٌد ف 111110111دمحم طارق دمحم جمال على الزمزمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 طرٌك الجٌش سٌدى بشر المنتزه 569بٌع جٌالتى ، بجهة : 

عن  91891برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم سعد دمحم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مؤسسه سعد  -  133

 ش بن عمٌل 7بجهة :  تجارة السٌارات والمعدات المعمارٌة والثمٌلة وتورٌدات فى مجال النشاط ،

عن بٌع  91891برلم  21191111، لٌد فى  251110111احمد ٌحى عبد العزٌز دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 اسمان ، بجهة : امام ش خالد بن الولٌد من ش السوق عزبه سكٌنه الجدٌده الرمل

عن بٌع محمول  91895برلم  21191111، لٌد فى  111110111عماد دمحم عباس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 فٌكتورٌا 1ش جمال عبدالناصر محل رلم  11فٌماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن مكت تورٌدات  91898برلم  21191113، لٌد فى  511110111السٌد جمعه السٌد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 -اخر ش البنزٌنه بجوار مسجد عبادالرحمن  21ن مع جهات ملزمه بالخصم واالضافة ، بجهة : االدوات الصحٌه والسٌرامٌ

 لسم -خورشٌد 

عن اعمال  91928برلم  21191117، لٌد فى  111110111مسعود دمحم السٌد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 ٌدى جابرش الهالل االحمر سابما سموحه س 312ش  113الدٌكور ، بجهة : 

عن مكتب  91934برلم  21191117، لٌد فى  511110111جمال محمود حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 رحالت وخدمه لٌموزٌن بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : عزبه الموظفٌن العواٌد الرمل

عن  91987برلم  21191127، لٌد فى  111110111،  اٌمن صابر مٌخائٌل بمطر عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  139

 ش دمحم نجٌب دوران  تفك دمحم نجٌب سٌدي بشر 11معرض الومٌتال ، بجهة : 

عن تورٌدات  91994برلم  21191128، لٌد فى  121110111دمحم سالمه السٌد احمد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لسم-رشدى  -جب ش عبدالمادر ر 27كهربائٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تنمٌه  92119برلم  21191131، لٌد فى  211110111رباب ماهر ابراهٌم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

سنوات فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمار بشارع االمناء   4مهارات بشرٌه فوق سن 

 المندره لسم المنتزه

عن تعبئة وتجارة  91844برلم  21191111، لٌد فى  121110111دمحم السٌد فهمى بهنسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مع ش المهندسٌن المراؼً 7ش  1المواد الؽذائٌة ، بجهة : عمار رلم 

عن  91847برلم  21191111، لٌد فى  51110111رامى عالء عبدالخالك دمحم الملٌجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 برج الزراعٌٌن 41طرٌك الحرٌة جناكلٌس محل رلم  633معرض اثاث منزلى ، بجهة : 

عن كافترٌا  91877برلم  21191116، لٌد فى  251110111السٌد فراج السٌد فراج حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 لسم -ومطعم ، بجهة : خورشٌد المبلٌة على الطرٌك الزراعى 

عن  91892برلم  21191111، لٌد فى  111110111مصطفى احمد ٌوسؾ دمحم حمزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ش البٌرونً سبورتنج 13اكسسوار حرٌمً ، بجهة : 

عن ممهى ، بجهة  91936برلم  21191117، لٌد فى  111110111البدرى مؤمن صادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 العمومى بجوار مسجد الشعابنه االصالح 29: الرحامنه 

عن مركز  91965برلم  21191122، لٌد فى  211110111فاطمه رشاد دمحم سلٌمان ضحا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 ش المعد الحضرة المبلٌه 16تنمٌة مهارات فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن صٌانه  91985برلم  21191127، لٌد فى  511110111خالد رشدى عبدالخالك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 لسم -بولكلى  -ش مصطفى كامل  31جمٌع الشبكات ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن  92112برلم  21191129، لٌد فى  1111110111أس ماله ،  اسالم وافً محروس ٌعموب  ، تاجر فرد ، ر -  149

 السٌوؾ المنتزه 2الدورالعاشر ابراج  اسكندرٌه   125مماوالت عمومٌة وتجارة مواد البناء ، بجهة : شمه رلم 

ن تجهٌز ع 92131برلم  21191131، لٌد فى  51110111رضا اشرؾ عبد الفتاح فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 دفن الموتى ونملهم / حانوتى ، بجهة : ش مسجد النور من ش جمال عبد الناصر

عن بٌع كافه ماٌصنع  92125برلم  21191131، لٌد فى  111110111هٌثم دمحم دمحم البؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش جمال عبد الناصر فٌكتورٌا 16من العجٌن عدا البسكوٌت ، بجهة : 

عن تنمٌه  91986برلم  21191127، لٌد فى  211110111رضا دمحم مصطفى عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مهارات بشرٌة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش مسجد النور من احمد ابوسلٌمان

 21191111، لٌد فى  111110111مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صابر سعد عبٌده -جالٌر صابر سعد للموبٌلٌا  -  153

 ش بورسعٌد كامب شٌزار 62عن بٌع موبٌلٌات ونجؾ ، بجهة :  91843برلم 

عن تورٌدات ورق  91855برلم  21191112، لٌد فى  111110111دمحم على حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 حسٌن سٌدى بشر شاطئ السراٌا لسم المنتزه ش دمحم19سولفان ، بجهة : 

عن مركز  91867برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم سلوان عبد الرحمن رشدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش اسكندر ابراهٌم مٌامى 66تصلٌح وصٌانه اسكوتر ، بجهة : المنتزه 

عن مكتب  91874برلم  21191116، لٌد فى  121110111ماله ،  اشرؾ رشدى عطا خرستان  ، تاجر فرد ، رأس  -  156

 ش عبد العلٌم من ش الزهور الحضره الجدٌده لسم شرلى 12رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع  91881برلم  21191118، لٌد فى  5111110111السٌد على عبدالحافظ السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

لبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة لدى الؽٌر واستٌراد وتصدٌر االدوٌة والمواد الخام االدوٌة البشرٌة واالدوٌة ا

 -ش لنال المحمودٌة  22، بجهة :  6من المجموعه  36والفمرة  19الدوائٌة فٌماعدا المجموعه 

، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  مؤسسه السعٌد لتجارة البوٌات والدهانات / حامد السعٌد ابراهٌم الحبٌبى  ،  -  158

ش الشهٌد عبدهللا عبدالمحسن متفرع من ش جمال عبدالناصر  24عن بوٌات ودهانات حدٌثه ، بجهة :  91918برلم  21191114

 لسم -

ظفات ، عن من 91918برلم  21191115، لٌد فى  111110111دمحم حسن ابراهٌم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -ارض الفضالى  1144ش  6رلم عمار  25بلون  178بجهة : 

عن تجارة  91967برلم  21191122، لٌد فى  121110111دمحم سعٌد دمحم حسن ٌالوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 المندرة بحرىش البستان مع ش الولٌد  5وتورٌد اجهزة المحمول فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن سرجه )  91975برلم  21191123، لٌد فى  111110111احمد عبده عبدالحفٌظ عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 عسل اسود ( ، بجهة : ش مسجد االٌمان من امتداد المروة ش عبدالمنعم عمل

عن بالى  91982برلم  21191127، لٌد فى  51111.111احمد حسنى حسن على ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 لسم -االزارٌطه  -ش على الخشخانى  6ستٌشن ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  91992برلم  21191128، لٌد فى  111110111دمحم سعٌد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 عزبة سكٌنه الجدٌدة 13ش  14هة : بج

عن  92112برلم  21191131، لٌد فى  251110111اسماء نصر الدٌن عبدالمادر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 -بحرٌة  25تصنٌع نشارة خشب ) تدوٌر بماٌا الخشب ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : برج بانورما التحرٌر 

 لسم -طوسون  

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عنهم/ عبدهللا مرتضى دمحم الجالس وشركاه   شركة  ،  مخبز نصؾ الى بلدي   -ورثة المرحوم / مرتضى دمحم الجالس داود  -  1

الى بلدي ، بجهة : ش االشراؾ متفرع من ، عن مخبز نصؾ  91851برلم  21191111،لٌدت فى  211110111،رأس مالها   

 ش العلم المصري حجر النواتٌة البر المبلً جناٌوتً

شركة االعمار جروب للتنمٌة العمرانٌة والمماوالت لصاحبها / اٌثم عبدالؽنى عبدالحمٌد وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت عمومٌة  -  2

، عن مماوالت عمومٌة  91973برلم  21191123لٌدت فى ، 1111110111وتشطٌبات داخلٌة وخارجٌه   ،رأس مالها   

 لسم -ش سكٌنه بنت الحسٌن  13وتشطٌبات داخلٌة وخارجٌه ، بجهة : 

 1111110111ابراهٌم احمد سعد زؼلول احمد ، سمر ابراهٌم صالح عبدالعال   شركة  ،  مماوالت عمومٌة   ،رأس مالها    -  3

 -شدس  -ش السالم  5مماوالت عمومٌة ، بجهة : ، عن  91993برلم  21191128،لٌدت فى 

كرٌم دمحم انور وشركاه   شركة  ،  عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) استٌراد طلمبات المٌاه (   ،رأس مالها    -  4

) استٌراد طلمبات ، عن عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  91919برلم  21191116،لٌدت فى  21111110111

 لسم -سموحه  - 617ش فوزى معاذ شمه  25المٌاه ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عائشه عبدهللا وشركاه   شركة  ،  تنمٌة مهارات بشرٌة والتدرٌب على تعلٌم اللؽات ) ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول  -  5

، عن تنمٌة مهارات بشرٌة  91922برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111على التراخٌص الالزمه (   ،رأس مالها   

والتدرٌب على تعلٌم اللؽات ) ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : الدور االرضى برج بورتو 

 لسم -ش حداٌه باشا  1جلٌم 

،لٌدت  1111110111مطاعم  ،رأس مالها   داالس الدارة المطاعم   شركة  ،  مطعم وادارة ال -سعٌد ابوالٌزٌد على وشركاه  -  6

بمجمع  2م 211( البالػ مساحتها 1، عن مطعم وادارة المطاعم ، بجهة : المساحة التجارٌة رلم ) 91948برلم  21191121فى 

 لسم -مطاعم نٌفولى دوم بولٌفار طرٌك الكورنٌش 

،لٌدت فى  311110111لٌة وتأجٌر السٌارات   ،رأس مالها   احمد دمحم السعٌد وشركاه   شركة  ،  اللٌموزٌن والرحالت الداخ -  7

بالسراٌا كابٌتال ش شٌتى  11، عن اللٌموزٌن والرحالت الداخلٌة وتأجٌر السٌارات ، بجهة : محل رلم  91851برلم  21191111

 لسم -السٌوؾ بحرى   -بن 

،لٌدت فى  1111110111لكوافٌر   ،رأس مالها   بٌوتً صالون  على حمدي دمحم وشرٌكه   شركة  ،  العمل فى مجال ا -  8

 ش جمال عبدالناصر المندرة 444، عن العمل فى مجال الكوافٌر ، بجهة : المحل التجارى بالعمار  91883برلم  21191118

،رأس مالها      شركه ورثه المرحوم / دمحم دمحم حسنٌن خلٌل وعنهم / اشرؾ دمحم دمحم حسنٌن وشركاه   شركة  ،  تجارة الدلٌك -  9

 ش دمحم دمحم الفحام 2، عن تجارة الدلٌك ، بجهة :  91916برلم  21191114،لٌدت فى  5111110111

عبدالسالم دمحم محمود هاللً وشرٌكه   شركة  ،  تصمٌم وتنفٌذ برامج الكمبٌوتر والتطبٌمات الخاصة بالهاتؾ المحمول و  -  11

،لٌدت فى  151110111لى االنترنت و تمدٌم حلول الحاسب االلى المتكاملة   ،رأس مالها   تصمٌم واطالق  الموالع االلٌكترونٌة ع

، عن تصمٌم وتنفٌذ برامج الكمبٌوتر والتطبٌمات الخاصة بالهاتؾ المحمول و تصمٌم واطالق  الموالع  91871برلم  21191113

 ش المهدي العصافرة 4، بجهة : االلٌكترونٌة على االنترنت و تمدٌم حلول الحاسب االلى المتكاملة 

،لٌدت فى  121110111احمد زكرٌا وشرٌكته / زكرٌا جروب   شركة  ،  تجارة المالبس الجاهزة فمط   ،رأس مالها    -  11

 لسم -الحضرة الجدٌده  -ش جالل الدسولى  86، عن تجارة المالبس الجاهزة فمط ، بجهة :  92121برلم  21191131

سن ابوالمجد وشرٌكه   شركة  ،  العمل فى مجال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌه والمماوالت العامه  ،رأس حسن مصطفى ح -  12

، عن العمل فى مجال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌه والمماوالت العامه ،  91942برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111مالها   

 لٌهبجهة : خلؾ مدرسة التجارة ش  المهداوي المندرة المب

سبٌرو الدارة المطاعم   شركة  ،   مطعم وكافٌه وادارة مطاعم  ،رأس مالها    -سعٌد ابوالٌزٌد ابراهٌم وشركاه  -  13

  B1، عن مطعم وكافٌه وادارة مطاعم ، بجهة : المساحة التجارٌة رلم  91947برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111

 -فولى دوم بولٌفار طرٌك الكورنٌش بمجمع مطاعم تٌ 2م 143والبالبػ مساحتها 

هانى عبدالرازق عبدالصمد وشركاه لتجارة الخضر والفاكهه   شركة  ،  تجارة الخضر  -خلفاء عبدالرازق عبدالصمد  -  14

، عن تجارة الخضر والفاكهه بالعمولة ،  91866برلم  21191113،لٌدت فى  751110111والفاكهه بالعمولة   ،رأس مالها   

 حرؾ س سوق الجملة للخضر والفاكهه بالنزهه 24: نصؾ المحل بجهة 

دمحم احمد الضوى وشرٌكه / شركة اوالد الضوى للتوكٌالت المالحٌه   شركة  ،   المٌام باعمال التوكٌالت المالحٌة  -  15

، عن المٌام  91954برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111والتورٌدات البحرٌة عدا تورٌدات العماله  ،رأس مالها   

المندرة البحرٌة طرٌك الجٌش بجوار سلطنه  787باعمال التوكٌالت المالحٌة والتورٌدات البحرٌة عدا تورٌدات العماله ، بجهة : 

 لسم -المندرة 

برلم  21191123،لٌدت فى  31110111عمرو عبدالمنعم وشرٌكه   شركة  ،  تجارة الموز بالعمولة  ،رأس مالها    -  16

 -ب ش الموز بسوق الجملة للخضر والفاكهه بالنزهه  24، عن تجارة الموز بالعمولة ، بجهة : ربع المحل رلم  91977

اصالح واستصالح  - 1شركه الرواد للتجارة والمماوالت العامه لصاحبها ومدٌرها احمد حاتم عبدالؽنى وشرٌكه   شركة  ،    -  17

 -5انشاء واصالح البنٌة التحتٌه  -4انشاء الطرق واالرصفة  -3واصالح شبكات المٌاه  انشاء -2االراضً الصحراوٌة والزراعٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تنفٌذ االعمال التكمٌلٌه والتشطٌب وصٌانه ونظافة المبانً التجارٌة  -6تنفٌذ جمٌع االعمال الكهرومٌكانٌكٌه واالنشاءات المعدنٌة 

،  91915برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   عموم المماوالت العامه وتجارة مواد البناء   -7والحكومٌة 

 -4انشاء الطرق واالرصفة  -3انشاء واصالح شبكات المٌاه  -2اصالح واستصالح االراضً الصحراوٌة والزراعٌة  - 1عن 

االعمال التكمٌلٌه والتشطٌب تنفٌذ  -6تنفٌذ جمٌع االعمال الكهرومٌكانٌكٌه واالنشاءات المعدنٌة  -5انشاء واصالح البنٌة التحتٌه 

ش حسن سمن الدور  1عموم المماوالت العامه وتجارة مواد البناء ، بجهة :  -7وصٌانه ونظافة المبانً التجارٌة والحكومٌة 

 -االرضً الرابعه الناصرٌة الجدٌدة شرق سموحة 

 181110111ٌماعدا االنترنت   ،رأس مالها   دمحم مٌالد وشركاه   شركة  ،  بٌع وتوزٌع اجهزة المحمول واكسسواراته ف -  18

، عن بٌع وتوزٌع اجهزة المحمول واكسسواراته فٌماعدا االنترنت ، بجهة : برج الحرٌة ش  91945برلم  21191117،لٌدت فى 

 فوزي معاذ سموحة

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    2845دمحم نظمى  دمحم دمحم بؽدادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 1بتارٌخ  14232شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب بامر    21191111، وفى تارٌخ    15452ه  دمحم حمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هدٌ   - 2

 91852بسبب وفاه التاجر وحل محله سجل شركه توصٌه بسٌطه برلم 2119/ 1/ 1بتارٌخ  14235محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    54635مرتضى دمحم الجالس داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 1بتارٌخ  14234شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    48541على دمحم عبدربه الشاذلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 لترن التجاره نهائٌا  2119/  1/ 2بتارٌخ  14236شطب بامر محو رلم 

   21191112، وفى تارٌخ    61264هشام امام علرالى امام / مؤسسه العرالى للصٌانه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 2بتارٌخ  14239تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191112، وفى تارٌخ    77997جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد على احمد دمحم  ،  تا   - 6

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 2بتارٌخ  14237بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    15171عبدالرازق عبدالصمد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 بسبب وفاه التاجر  2119/  1/ 3بتارٌخ  14242ب بامر محو رلم السجل  شط

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    71587فٌفٌان محمود اسماعٌل طعٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 لترن التجاره نهائٌا وتم شطب الفرع 2119/  1/ 3بتارٌخ  14241السجل  شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    84763امى مصطفى الصافى عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ر   - 9

 تم شطب الفرع نهائٌا 2119/  1/ 3بتارٌخ  14243السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    83671عٌسى ابراهٌم على على عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 6بتارٌخ  14244السجل  شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب السجل  شطب    21191116، وفى تارٌخ    1626محسن السٌد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 6بتارٌخ  14245بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    62848خالد سعد احمد مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 6بتارٌخ  14246شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    78943صالح محمود جاد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2119/1/8فى  14247شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    19828احمد هاشم عل عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 9بتارٌخ  14251شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    88919منى محمود احمد الحفنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 9بتارٌخ 14249شطب بامر محو  رلم 

تم    21191111خ ، وفى تارٌ   57185محروس مسعد عبد المحسن حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2119/1/11فى  14251محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    55596مصطفى عٌسى دمحم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 نهائٌا لترن التجاره 2119/  1/ 11بتارٌخ  14252شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    77253صابر رمضان عبدالنعٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 لترن التجاره نهائٌا 2119/ 1/ 13بتارٌخ  14254السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191113فى تارٌخ ، و   43243هوٌدا صبحى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 13بتارٌخ  14256شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    82569هانى محمود السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 ترن التجاره نهائٌال 2119/  1/ 13بتارٌخ  14255شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    73614احمد منصور سعد منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1ى/ 13بتارٌخ  14253شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    14734ناهد كامل نصر شنودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 15بتارٌخ  14261شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    76811منال محمود حسن السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 لترن التجاره نهائٌا وتم شطب الفرع 2119 / 1/ 15بتارٌخ  14259شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    87438عادل السٌد دمحم خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 15بتارٌخ  14261شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    73329سبك لٌده برلم :   نعام زخرى نصٌؾ جرجس  ،  تاجر فرد  ،   - 25

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 16بتارٌخ  14265السجل  شطب بامر  محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    73661عالء دمحم عبدالحلٌم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2119/1/16فى  14264حو رلم شطب بامر م

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    72792تامر السعٌد ابراهٌم دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 16بتارٌخ  14263السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    33356حمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالداٌم ٌوسؾ م   - 28

 لترن التجاره نهائٌا  2119/  1/ 17بتارٌخ  14268شطب بامر محو رلم 

و/شطب تم مح   21191117، وفى تارٌخ    86848جمال رسمى جرٌس حنا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 17بتارٌخ  14268السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    91163نعمات عبدالرحمن احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 17بتارٌخ  14266السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    73264دمحم احمد الضوى  حسن / الضوى صنز اٌجنسً دى اس اٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 21بتارٌخ  14271تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191121

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    87897ٌده برلم : شٌرٌن ممدوح دمحم الحبشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 32

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 21بتارٌخ  14272شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    21185احمد دمحم فرٌد مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 21بتارٌخ  14273شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    58469اسعد عبدالفتاح عبدالمجٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 22بتارٌخ  14274السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    22856ٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عمرو عبد المنعم السٌد ابراه   - 35

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 22بتارٌخ  14275السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    67166شرٌؾ محمود سامى عبدالرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2119/1/23فى  14278السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    71611احمد جابر السٌد السٌد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 23بتارٌخ  14279السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    51351اد حسن على خفاجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ود   - 38

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 27بتارٌخ  14284شطب بامر محو رلم 

م محو/شطب السجل  ت   21191127، وفى تارٌخ    59176احمد ابراهٌم على شهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 27بتارٌخ  14281شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    87531حسن احمد عثمان جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 لوفاه التاجر 2119/  1/ 27بتارٌخ 14283شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    341دمحم نصر دمحم عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعاد    - 41

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 27بتارٌخ  14282السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    52439حسن بٌومى حسن ٌوسؾ الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 28بتارٌخ  14286السجل  شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    66587اسالم دمحم حسن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 ائٌالترن النتجاره نه 2119/ 1/ 28بتارٌخ  14285شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    53689اٌمان زٌن العابدٌن توفٌك حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 29بتارٌخ  14287السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    44263عبد الهادى دمحم عبد الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 31بتارٌخ  14288شطب بامر محو رلم 

تم    21191131، وفى تارٌخ    73986عالء الدٌن دمحم حسنى حسن دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 31رٌخ بتا 14289محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    71148دمحم عبدهللا على عبداللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 31بتارٌخ  14291شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    31667،  سبك لٌده برلم :   موسً ماٌز جورجً عطٌه  ،  تاجر فرد   - 48

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 31بتارٌخ  14291شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    46992محمود عبدالسالم دمحم مرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  1/ 31بتارٌخ  14292محو رلم  السجل  شطب بامر

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191111وفً تارٌخ ،   71611دمحم على دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   5111110111ل لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس   21191111وفً تارٌخ ،   78181عالء الدٌن دمحم فوزى عبدالرحمن حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   52188ٌده برلم جرجس عزٌز ونٌس  تاجر فرد ،، سبك ل -  3

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   63851خالد عبدالمنعم على هاشم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   77741احمد دمحم خلٌل دمحم عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   83537،، سبك لٌده برلم دمحم مصطفى زكرٌا دمحم عبدهللا  تاجر فرد  -  6

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   46918عماد فتحى فتح هللا دمحم زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   121110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   65918حسن شعبان عبدالمطلب عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   79157اجر فرد ،، سبك لٌده برلم هانى حامد مبرون حسن جمٌل  ت -  9

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   84874عمرو احمد دمحم ابراهٌم الؽرٌانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   21111110111ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   81652شعبان رمضان السٌد مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   58514اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عمرو دمحم احمد -  12

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ ،   62171دمحم احمد دمحم ابراهٌم الؽرٌانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   14182عالء الدٌن سلٌم شحاته مبارن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   15111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191119وفً تارٌخ ،   91371كافٌترٌا حبشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -حبشً ابوزٌد عامر حسن  -  15

 جنٌه   151110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21191119وفً تارٌخ ،   91371ه برلم تم تعدٌل االسم التجارى إلى / حبشى ابوزٌد عامر حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  16

 جنٌه   151110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   49346صبرى متولى ابراهٌم سالم خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل االسم التجارى إلى / صبرى متولى ابراهٌم سالم ) صبرى ماركت الموفراتى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

  211111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191119وفً تارٌخ ،   49346

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   91868عادل احمد بدوي عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   151110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   91865احمد سعٌد دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   29171بثٌنه رٌاض  دمحم سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 ٌه جن  1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   77686رفمه هرنى عزٌز توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191113وفً تارٌخ ،   68843سوبر حمادة درٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -حمادة عبد السمٌع حسن ٌوسؾ  -  23

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191113وفً تارٌخ ،   45833انجى فرٌد توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   66615دمحم مصطفى ابوالمعاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113رٌخ ، وفً تا  41316دمحم مصطفى مصطفى العادلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   41316دمحم مصطفى العادلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   72831بٌشوى ابراهٌم صبحى ابراهٌم مشرلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   84871انطوان ناجى موسى نعمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   63113دمحم محمود حافظ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   77561ولٌد سعٌد دمحم عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191114،  وفً تارٌخ  8655صبحى ٌوسؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191114وفً تارٌخ ،   28755سامح  عٌسى حلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 نٌه ج  511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   72594مى دمحم كامل مصطفى سنهورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191115وفً تارٌخ ،   14122سعد ناشد مشرلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21191115وفً تارٌخ ،   81646تعدل االسم التجارى الى / دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   5111110111لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم/ مؤسسه عبد اللطٌؾ الستٌراد وتجاره لطع ؼٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

  5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191115وفً تارٌخ ،   81646

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   53171ابراهٌم على ابراهٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116خ ، وفً تارٌ  79983طارق صالح الدٌن السٌد مرعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   35644دمحم صالحٌن عبد الحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191121وفً تارٌخ ،   88998مصطفى عبدهللا عبدالحمٌد عبدالعاطً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121فً تارٌخ ، و  27478مرٌم اسحك عبدالشهٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   67967اٌهاب حمدى سعد المؽربً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   21111110111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   61114حنان ابو الحمد احمد حمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   121110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191123فً تارٌخ ، و  54714دمحم طه دمحم شافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   75119اٌمن صادق خلؾ هللا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   551110111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   69984محمود دمحم دمحم دمحم الصباغ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   88414ابراهٌم حمٌدو حمٌدو دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   52993ناهد دمحم عبد العال دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   251110111بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   71798ماجد كمال الدٌن على احمد زٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   84216لٌده برلم كارم محمود خلؾ هللا محمود  تاجر فرد ،، سبك  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   65376اٌمان على السٌد فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511110111ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   44917دمحم حسن عبدالجواد دمحم السٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   75962ك لٌده برلم مجدى سعٌد مسعود دمحم  تاجر فرد ،، سب -  54

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  91849على عبدالراضى على عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 عزبة محسن الكبري الدور االول  11الـتأشٌر:   ، نمرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21191111وفً تارٌخ  91843صابر سعد عبٌده مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -جالٌر صابر سعد للموبٌلٌا  -  2

 كامب شٌزارش بورسعٌد  62تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  91848دمحم السعٌد دمحم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لنال المحمودٌة امام كوبري مشاه العواٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  91845دمحم خمٌس عبد السالم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش الفتح باكوس الرمل 76الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  91844دمحم السٌد فهمى بهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 مع ش المهندسٌن المراؼً 7ش  1، عمار رلم 

تم  21191111وفً تارٌخ  91846عبدالفتاح حسن ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ورده للدعاٌة واالعالن / على  -  6

 لسم  -سموحه   -ماٌو  14طرٌك  -عمارات الصٌادله  4عمارة رلم  213تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه  

تم تعدٌل العنوان ,  21191111فً تارٌخ و 91847رامى عالء عبدالخالك دمحم الملٌجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 برج الزراعٌٌن 41طرٌك الحرٌة جناكلٌس محل رلم  633وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  52188جرجس عزٌز ونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 جزٌرة دمحم خلؾ شركة الؽاز ش نور الهدى  18، افتتاح فرع / الوراق رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  91856مهدي حسٌن مهدي حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

  -شارع شاكر خٌاط جلٌم  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  84763رامى مصطفى الصافى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  -بندر دمنهور شبرا  8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الرئٌسً الى / ش الحمٌات امام المولؾ الجدٌد امام بوابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  71466دمحم احمد دمحم ابو سمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ل العنوان الى ش السالم الفرعونٌه بجوار مسجد الرضا عزبه فرعون لسم المنتزهالـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  91861ادرٌس عبدالعزٌز ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش عزبة النخل خورشٌد 2الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  91858احمد سالمه احمد دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌهات سالمه المؽاوري الدارة البوف -  13

 االصالح 16ش مسجد نور االسالم متفرع من ش  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم  21191112

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191112وفً تارٌخ  33337طلعت فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 متفرع من العٌسوى سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه والسمه التجارٌه كافترٌا لٌلتى/ منشاه فردٌه 57افتتاح فرع كائن خلؾ 

لـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 21191112وفً تارٌخ  91853دمحم جمعه دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ، برج الشروق تماطع ش مصطفى كامل مع ش الجٌش ابولٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  91854حنان احمد احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 عزبة الكومبانٌه  9، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  91857برلم    على جمال انور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  17

 لسم -العصافرة لبلى  -ش حذٌفه بن الٌمان من ش التحرٌر  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  83537دمحم مصطفى زكرٌا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

سموحة ونشاطه معرض لتجارة  11بلون  6تمسٌم المضاه لطعه  312تتاح رئٌسً اخر كائن فى / برج الهدى ش الـتأشٌر:   ، اف

  -االدوات الكهربائٌة براسمال مائه الؾ جنٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  91859امٌر محمود البٌلى الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -جناكلٌس  -ش مرتضى باشا  66:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  91855دمحم على حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش دمحم حسٌن سٌدى بشر شاطئ السراٌا لسم المنتزه19، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  91869ك لٌده برلم    احمد كمال احمد عطٌه البردٌسً ، تاجر فرد ،  سب -  21

 متفرع من ش ملن حفنى سٌدي بشر لبلً 66ش  31وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91864سلمى احمد عبد المجٌد الؽاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش البكباشى العٌسوى مٌامى 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91868دمحم عاطؾ ابراهٌم عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش فاطمه الزهراء السٌوؾ 51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113خ وفً تارٌ 88313السٌد حلمى عبدالحلٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / الشارع الرئٌسً المنشٌة البحرٌة بملن / صمر ابوحمزة عبدالممصود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  91865احمد سعٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 سٌدي بشر  ، ش دمحم فرٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91871عمرو سامً ابراهٌم المؽازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش مصطفى كامل فلمنج باكوس 121الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191113وفً تارٌخ  87942عمرو ثروت دمحم رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش السلطان  عبد الحمٌد من خلٌل حمادة  سٌدي بشر بحرى  المنتزه 19الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91867دمحم سلوان عبد الرحمن رشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 كندر ابراهٌم مٌامىش اس 66الـتأشٌر:   ، المنتزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81626محمود ٌوسؾ محمود فرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ش اسكندر ابراهٌم سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 38حالٌا وسابما  45الـتأشٌر:   ، اضافه فرع عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  84763جر فرد ،  سبك لٌده برلم    رامى مصطفى الصافى عبدهللا ، تا -  31

 الشاطبى -شارع هٌردوت  16الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى /  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  46918عماد فتحى فتح هللا دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش دمحم نجٌب سٌدي بشر بحرى  43تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  91872احمد صبحى دمحم رٌاض ابوباشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش ذكى بدوي ستانلً 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113ً تارٌخ وف 91862سهام على عبدالخالك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 سابما الماهرة حالٌا سٌدي بشر لبلً  611أ تنظٌم ش  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  43669دمحم بخٌت عبدالعال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ش الجوهرى 6الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  51221سوسن سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش احمد ابو على فلمنج الرمل 7، تعدل العنوان الى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  91873نوره حسن دمحم عبدالحمٌد / النور للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -خورشٌد  -ش مسجد الشهداء متفرع من ش الخروعه   11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  91876احمد دمحم دمحم محمود الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

  -بجوار حلوانى جاتوه  -الفلكى  -الح االص 16الـتأشٌر:   ، ش مسجد االسالم متفرع من  ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  91877السٌد فراج السٌد فراج حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -الـتأشٌر:   ، خورشٌد المبلٌة على الطرٌك الزراعى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  88211ك لٌده برلم    محمود عبدالودود عبدالاله عمر ، تاجر فرد ،  سب -  39

 لسم المنتزه 5ش خالد بن الولٌد مع جالل حماد محل رلم  114وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191116وفً تارٌخ  81652شعبان رمضان السٌد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -االبراهٌمٌه   -طرٌك الجٌش  52الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  91874اشرؾ رشدى عطا خرستان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش عبد العلٌم من ش الزهور الحضره الجدٌده لسم شرلى 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  91875ندا دمحم حسن دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش ابو العٌنٌن مشروع ناصر ابٌس الثانٌه 1، الرمل 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191118وفً تارٌخ  91881احمد جمال رزق دمحم الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش الجالء فٌكتورٌا برج سلسبٌل 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  91882دمحم طارق دمحم جمال على الزمزمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 طرٌك الجٌش سٌدى بشر المنتزه 569وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  91878، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رمضان دمحم عبد المالن موسى -  45

 الـتأشٌر:   ، عزبه الوطنٌه خلؾ الشرطه العسكرٌه الرمل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  88113سامى عطٌه شنوده جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش الزرلانً خلؾ االكادٌمٌه مٌامً 3ٌل العنوان الى / الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  58514عمرو دمحم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -سابا باشا  -ش عبدالسالم عارؾ  61الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  76744ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فرج دمحم اسماع -  48

 من ش مدحت سٌؾ الٌزل كلٌو باترا سٌدى جابر 3، تعدل العنوان الى 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191118وفً تارٌخ  91879امل فتحى شحاته حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 الـتأشٌر:   ، مٌدان المندرة بحرى امام مسجد المندرة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  91881السٌد على عبدالحافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -ش لنال المحمودٌة  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  1737برلم     رفعت عبدالسالم دمحم شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  51

 ش بورسعٌد دمحم جمٌله بوحرٌد 73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  91884رباب محمود شفٌك دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 سموحه سٌدى جابر 7عماره رلم  11الفٌروز محل رلم ش النمل     والهندسه كومبوند 7الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  82667نعمات دمحم مرسى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، تعؽدٌل العنوان الى / الزواٌدة خورشٌد بجوار نمطة خورشٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  91885تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا عبدالسالم دمحم عمارة ،  -  54

  -سموحة  3الـتأشٌر:   ، االخر / ش توت عنخ امون برج المضاه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  91885رضا عبدالسالم دمحم عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

ارض الصٌانة ملن حسام دمحم احمد عمارة )) ونشاطه تجارة كٌماوٌات  -سجل تجارى دمنهور  65642، الرئٌسً   الـتأشٌر: 

 -ومستلزمات طبٌة (( 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  63295سلوي السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 -ش المأمون  33الكائن فى /  الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72311خمٌس ابراهٌم عبداللطٌؾ ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لسم  -ش مدرسة المحروسة من ش احمد ابوسلٌمان  14الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72311دا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خمٌس ابراهٌم عبداللطٌؾ ن -  58

 لسم  -ش مسجد الرحمه من ابوسلٌمان  16الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  91889ماهٌنور مجدى خمٌس حسن كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -الحضرة المبلٌة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تماطع ش جورج زٌدان وابراهٌم حسنى 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  91888صبري حلمى ممٌدم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مطعم صبري سعٌد  -  61

 ر ش الملن حفنى سٌدي بش 168العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  66126مستر خاطره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -بخاطره انور دمحم تاعب   -  61

 ش دمحم فرٌد وٌنجت الرمل 49, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  68995صٌدلٌه د/  نورهان مجدى عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش عبدالسالم عارؾ السٌوؾ بحرى  337وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  68995صٌدلٌه د/  نورهان مجدى عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش عبدالمنعم رٌاض العصافرة لبلً  3ائن فى / وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ك

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  68995صٌدلٌه د/  نورهان مجدى عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / عمارة الٌالوت ش الملن حفنى المندرة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  91886اسماعٌل روتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى اسماعٌل دمحم  -  65

 ش جمٌعً فلمنج  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  91892مصطفى احمد ٌوسؾ دمحم حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لبٌرونً سبورتنجش ا 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  91895عماد دمحم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 فٌكتورٌا  1ش جمال عبدالناصر محل رلم  11، 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم  21191111وفً تارٌخ  18167وجدى جرجس  حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 منشٌه النزهه باب شرلى 6ش  16، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  92111احمد وحٌد دمحمى ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم  -ش الشرنوبى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس الثانٌة المدخل الرئٌسى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  91894امٌر نبٌل بشاي ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ش محمود صدلً متفرع من ش جمال عبدالناصر سٌدي بشر  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111ارٌخ وفً ت 91891دمحم سعد دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤسسه سعد  -  71

 ش بن عمٌل  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  91891احمد ٌحى عبد العزٌز دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصؾ الـتأشٌر:   ، امام ش خالد بن الولٌد من ش السوق عزبه سكٌنه الجدٌده الرمل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  91896نورا نبٌل سعد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ش احمد بركات من ش خالد بن الولٌد 19الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191111وفً تارٌخ  72643دمحم فهمى عبدالحك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 طرٌك الجٌش االبراهٌمٌه 58الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72643دمحم فهمى عبدالحك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111فً تارٌخ و 91893دمحم الصابر عبدالعزٌز جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

  -ش البكباتشً العٌسوي محل  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  91911محمود صالح محمود بسٌونى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم -لوران  -برج عاصى  -ش شعراوى  22, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91899امٌن اسماعٌل ٌعموب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 -عصافرة لبلً االرضً  45من ش  67الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191113وفً تارٌخ  91912هانى عبدالمحسن سعود سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الـتأشٌر:   ، طرٌك مشروع ناصر امام محمود عظومة ابٌس

تم  21191113وفً تارٌخ  68843سوبر حمادة درٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حمادة عبد السمٌع حسن ٌوسؾ  -  81

 لسم -ه المنتزة بجوار مسجد التموى ش عبدالمنعم رٌاض من ش ترع 5تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  91898السٌد جمعه السٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -خورشٌد  -اخر ش البنزٌنه بجوار مسجد عبادالرحمن  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  91911د ،  سبك لٌده برلم    طارق ابراهٌم ابراهٌم السبروتً ، تاجر فر -  82

 ش احمد شولً رشدي 161وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  81713دٌنا ٌحى زكرٌا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 لبزاز الظاهرٌة شمه بالدور االول ، ابراهٌم خلٌل الهندي متفرع من ش ا

وفً  81713دٌنا ٌحى زكرٌا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مكتب دٌنا ٌحى زكرٌا دمحم لنمل الموتى ) حانوتى (  -  84

 دور االول تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابراهٌم خلٌل الهندي متفرع من ش البزاز الظاهرٌة شمه بال 21191114تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  91917مشٌرة نبٌل سعد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -سٌدى بشر  31ش دمحم على متفرع من ش  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114ٌخ وفً تار 91914مؤمن عبدالعزٌز السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش الشرؾ من ش محطه السوق باكوس  34الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191114وفً تارٌخ  91913منى دمحم كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 لسم  -زٌزٌنٌا  5ش ابراهٌم العطار عمارة رلم  19

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  43114 محمود عبدالحفٌظ العرجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  88

 لسم   818شمه  8طرٌك الحرٌه عطارٌن الدور  66وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

وفً تارٌخ  91918الحبٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه السعٌد لتجارة البوٌات والدهانات / حامد السعٌد ابراهٌم  -  89

 لسم -ش الشهٌد عبدهللا عبدالمحسن متفرع من ش جمال عبدالناصر  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191114

 56493ك لٌده برلم    عماد الدٌن عبدالجواد مصطفى لندٌل / مركز لندٌل لتجارة لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سب -  91

 -االبراهٌمٌه  -ش عبدالكرٌم الخطابى  57تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى /  21191114وفً تارٌخ 

 لسم 

 21191114وفً تارٌخ  29374الزهانى بٌوتى سنتر / محمود عبد الوهاب  دمحم الزهانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم  -لوران   -ش شعراوى  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان المركز الرئٌسى إلى / 

 21191114وفً تارٌخ  29374الزهانى بٌوتى سنتر / محمود عبد الوهاب  دمحم الزهانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -لوران  -ش شعراوى  18فرع بالعنوان /  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  53171ابراهٌم على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ش سٌدي جابر عبداللطٌؾ الصوفانً 86الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  91919، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمنعم دمحم مهران  -  94

 ملن حفنى العصافرة بحرى  392الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  91911نرمٌن مصطفى حامد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم  -سٌدى بشر  - ش جالل حماد 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191114وفً تارٌخ  8655صبحى ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

العصافرة )) ونشاطه بٌع اخشاب براسمال عشرة االؾ جنٌه  31ش الموحدٌن من ش  5افتتاح رئٌسً اخر كائن فى / عرامه رلم 

 ))-  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  63113 محمود حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  97

 لسم  -العصافرة لبلى  -، تعدل عنوان المركز الرئٌسى إلى / ش صٌدلٌة نور متفرع من النبوى المهندس بجوار مسجد الصفوه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  63113فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود حافظ دمحم ، تاجر  -  98

 ، تم الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان  21191114وفً تارٌخ  91915عبدالعزٌز مصطفى عبدالرحمن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ً سابما سٌدي بشر الدور االول علوي عبدالمحسن الحسٌن 22ش  6, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  91916عمر دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش محطه السوق باكوس  212وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191115خ وفً تارٌ 33337طلعت فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم المنتزه 4و3و2ش دمحم بٌن الصٌرفى سٌدى بشر بحرى رلم  69تعدل العنوان 

وفً تارٌخ  84119الوهٌب لتجارة المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد عماد احمد وهٌب  -  112

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  84119الوهٌب لتجارة المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد عماد احمد وهٌب  -  113

ش الدكتور محمود سلٌم مٌامً )) ونشاطه  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن فى /  21191115

 جاهزة جمله فمط براسمال الؾ جنٌه ((بٌع  مالبس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  91914دمحم ثابت محمود عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش بورسعٌد االبراهٌمٌه  127الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  91913احمد صبحى محمود احمد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -طرٌك الحسنٌه   -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌة الثانٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  91917تامر دمحم ابواللٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -حجر النواتٌه  -مصرى ش الجمعٌه متفرع من ش العلم ال 4، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  74461دمحم خمٌس حسن على عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ش الؽربٌة ارض عبدالبالً الحضرة المبلٌة 4وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى  / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  91918رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن ابراهٌم متولى ، تاجر ف -  118

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -ارض الفضالى  1144ش  6رلم عمار  25بلون  178الـتأشٌر:   ، 

بك لٌده برلم    دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم/ مؤسسه عبد اللطٌؾ الستٌراد وتجاره لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  س -  119

الدور االول علوي  76تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / وحدة رلم  21191115وفً تارٌخ  81646

 مركز المدٌنة التجارى الحى الرابع 

وفً تارٌخ  81646 تعدل االسم التجارى الى / دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

الدور االول علوي مركز المدٌنة التجارى  76تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / وحدة رلم  21191115

 الحى الرابع 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  91912ٌسرى دمحم دمحم حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش دمحم بن صٌرفً سٌدي بشر بحرى  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  61829احمد حلمى كامل ابوالعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن كوم حماده ش التحرٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  91926بك لٌده برلم    مٌشٌل عاطؾ معوض مشرلً ، تاجر فرد ،  س -  113

 منشٌه النزهه 1ش  27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  91921اسراء للدٌكورات / اسراء هارون عمران احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -ارؾ ش عبدالسالم ع 135العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  79983طارق صالح الدٌن السٌد مرؼنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل راس مال الرئٌسً االخر الى / مائه وخمسون الؾ جنٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  37792ده برلم    ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  116

 حاره سٌؾ الدوله الدور االول علوى ومحل ارضى المنشٌه 4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

 وفً تارٌخ 91923سٌؾ لتجاره لطع ؼٌار السٌارات/ كرٌم سٌؾ الدٌن حسن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ش هٌبو لراط االزرٌطه 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191116

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  91921احمد حجازى عباس لبٌصى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 سم ل -سابما متفرع من ش خالد بن الولٌد  648ش ابراهٌم السٌد  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  91924هشام صالح محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش الجمعٌه النزهه 4الـتأشٌر:   ، 

 21191116وفً تارٌخ  91925كرٌم خمٌس صالح خمٌس على بٌصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -كرٌم فٌولٌت  -  121

 ش احمد ٌحً جلٌم 11دٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91944معتز احمد كامل دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، ش النبوى المهندس امام مستشفى صدر المعموره المندره لبلى لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  23836لسٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ ا -  122

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر الرابعه الناصرٌه ابٌس الطرٌك الدائرى امام مدرسه الدلتا للؽات لسم الرمل ونشاطه تعبئه وتؽلٌؾ 

  -المواد الؽذائٌة براسمال عشرة االؾ جنٌه 

تعدل االسم التجارى الى / مؤسسه شرٌؾ للتجارة والتوزٌع ـ شرٌؾ السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر الرابعه الناصرٌه ابٌس الطرٌك  21191117وفً تارٌخ  23836

  -ت لسم الرمل ونشاطه تعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة براسمال عشرة االؾ جنٌه الدائرى امام مدرسه الدلتا للؽا

تم  21191117وفً تارٌخ  91935جزاره حجازى/ شرٌؾ رمضان سالم ٌوسؾ حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 هالمنتز 41ش جمال عبد الناصر ناصٌه ش خلؾ  91تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 21191117وفً تارٌخ  83584صٌدلٌه د/ احمد اشرؾ / احمد اشرؾ فوزى عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 عمارات ضباط مصطفى كامل  96تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91941سعد دمحم سعد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش الفتح ناصٌة الدمحمي الحضرة الجدٌدة  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  91937سمٌر       صابر عبد الحمٌد عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 ه خلؾ المطافى الرمل, وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه الثانٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91946اٌمن منٌر جورجى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ش عمر لطفى كامب شٌزار 51الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191117وفً تارٌخ  91936البدرى مؤمن صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 العمومى بجوار مسجد الشعابنه االصالح 29الـتأشٌر:   ، الرحامنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91938احمد دمحم عبدالحافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، عمارات التراس ش الصفا بسموحة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  54299ٌم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر السٌد ابراه -  131

 بجوار كافٌترٌا ابوعجور ابراج الشٌراتون 32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / مول فتح هللا محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117تارٌخ  وفً 46395محىالدٌن دمحم محٌى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الدور الثالث السٌوؾ المنتزه 211عماره جاردٌنٌا شمه  4الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الى عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  46395محىالدٌن دمحم محٌى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 سٌدى بشر بحرى المنتزه 45خلؾ رلم  8ء الفرع الكائن عمار الـتأشٌر:   ، الؽا

وفً تارٌخ  46395محىالدٌن دمحم  محىالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدل االسم التجارى الى / البراق ترافل  -  134

الدور الثالث السٌوؾ  211شمه  عماره جاردٌنٌا 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الى عماره  21191117

 المنتزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  46395محىالدٌن دمحم  محىالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدل االسم التجارى الى / البراق ترافل  -  135

 تزهسٌدى بشر بحرى المن 45خلؾ رلم  8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن عمار  21191117

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  91941دمحم محمود عبدالؽنً عبدالنبً العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الدور االرضً مول جناكلٌس  4وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91934جمال محمود حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الـتأشٌر:   ، عزبه الموظفٌن العواٌد الرمل

 21191117وفً تارٌخ  91933مٌالد نعمان رسمً جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -رسمً لالجهزة الكهربائٌة  -  138

 ش سٌؾ سٌدي بشر 5عمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  91927عمرو ٌادم عبدالجٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌة الثانٌة طرٌك الحسٌنٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  91929دمحم ابراهٌم اسماعٌل احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 مساكن العبور امام مخزن تموٌن السكر 19وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91931لٌلً دمحم دمحم على الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش المفٌد الحضرة المبلٌه 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91928د مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مسعود دمحم السٌ -  142

 ش الهالل االحمر سابما سموحه سٌدى جابر 312ش  113الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  91943منال دمحم دمحم السٌد طوٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، ش الشهر العمارى ابراج اسكندرٌه السٌوؾ المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  46395محى الدٌن دمحم محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 سٌدى بشر بحرى المنتزه 45خلؾ رلم  8الـتأشٌر:   ، الؽتاء الفرع الكائن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  91931ى دمحم عٌسى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطف -  145

 ش مصطفى كامل ؼبلاير الرمل 279الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  91939عمر احمد على بالل السودانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 شكال العصافرة لبلً  45مع ش  11تأشٌر:   ، ناصٌة ش وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  91949دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 لسم  -كامب شٌزار  -ش تانٌس  49, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91951،  سبك لٌده برلم     محمود حسٌن على حمزة ، تاجر فرد -  148

 ش جمال عبدالناصر  376الـتأشٌر:   ، العصافرة بحرى برج العهد الجدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  47178خالد دمحم عرفه شباٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -سبورتنج  -ش بورسعٌد  158تم تعدٌل العنوان إلى /  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91951نرمٌن البٌر عازر بارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ٌسار باب العمار  2ش بورسعٌد محل  264الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91952،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم على دمحم دبور ، تاجر فرد -  151

 الـتأشٌر:   ، ش الٌمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  86745تم تعدٌل االسم التجارى إلى / مؤسسه الطاهر / محمود الطاهر عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش عمل باشا  سٌدي بشر لبلً شمه بالدور الثانً علوي 8 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 21191121تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  81373دمحم محى الدٌن دمحم محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 منتزهعزبه الرحامنه خلؾ مكتب العشرى امام محطه االصالح ال 8وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى نمره 

تعدل االسم التجارى  لٌصبح / النور للمماوالت العامه / دمحم محى الدٌن دمحم محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

عزبه الرحامنه خلؾ مكتب  8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى نمره  21191121وفً تارٌخ  81373

 صالح المنتزهالعشرى امام محطه اال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  86745محمود الطاهر عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش عمل باشا  سٌدي بشر لبلً شمه بالدور الثانً علوي 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91953سمٌر السعٌد احمد احمد حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش ادٌب معمد السٌوؾ شماعه  812الدور الثامن شمه رلم  3الـتأشٌر:   ، برج بانوراما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91961حسن محروس منشاوى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم  -طوسون  -البحرٌة  25ش  الـتأشٌر:   ، ش  متفرع من

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91958اٌمان ابوالعال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 - 2ش جمٌله بوحرٌد السٌوؾ شمه رلم  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191121رٌخ وفً تا 32145اشرؾ فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم -المعمورة الشاطىء  -السوق التجارى امام مالهى كوته  22تم افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91962السٌد دمحم السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -سٌدى بشر   -ش العاشر من رمضان  69شٌر:   ، العمار رلم الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  55854رشا عبدالسالم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 االرضى لسم شرلىش مسجد السالم من االزاله الحضره الجدٌده  شمه الدور  26الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91957على نعٌم على الكتانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 سموحة جراند فٌل ش النصر  c2عمارة  12الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  91956 حبٌب هللا خالد سعٌد حكٌم حبٌب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 1العصافره لبلى الدور االرضى شمه رلم  45ش شمال من ش  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  67967اٌهاب حمدى سعد المؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

تنظٌم شارع البحٌرة تماطع كنٌسة االروام  7بالدور االرضى العمار رلم  11لرئٌسى االخر / محل رلم الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل ا

 مع شارع البحٌرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  67967اٌهاب حمدى سعد المؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم  الرمل  -/  اعلى سوبر ماركت اٌهاب حمدى الدور االول علوى شارع على بن رٌاض  الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  91955مجدى صالح الدٌن ابراهٌم ٌوسؾ البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش عمر بن الخطاب جانوتً  15, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  65279الواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد -  167

ونشاطه / تمطٌع  -لسم الرمل  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / خورشٌد المبلٌة بجوار مخزن شركة كرٌستال 

  -ٌون جنٌه مصرى الؼٌر وتجهٌز الكرتون بكافة انواعه براس مال مل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  65279دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  91961انس عطٌه عبدالسالم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 العمومً طوسون 16ش  3وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  55659احمد محمود هاشم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش عثمان اباظه  72الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  91959وزٌد فطٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم اب -  171

 عزبة محسن  1الـتأشٌر:   ، ش نمرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83155سامى دمٌان زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ابٌس الثانٌة 111ل رلم منز 12الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  65279دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم  -الـتأشٌر:   ، خورشٌد المبلٌة بجوار مخزن شركة كرٌستال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  65279ده برلم    دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  174

  -ونشاطه / تورٌدات ورق وكرتون  -الـتأشٌر:   ، الصالحٌة البر المبلى نزله احمد ابوسعده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  45222ٌاسر السٌد امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 لسم  -أشٌر:   ، تعدل العنوان إلى / ش الصٌاد المندرة البحرٌة عماره شٌراتون باالس الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  91968بشره ابراهٌم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم  -الفلكى  -ش السٌده زٌنب  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  91965 سلٌمان ضحا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه رشاد دمحم -  177

 ش المعد الحضرة المبلٌه 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  91969عمرو صالح دمحم بدوى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ٌر:   ، ش متفرع من ش هدي االسالم سٌدي بشروصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  14246شرٌؾ محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 يكفرعبده رشد 171مع امتداد ش  171امتداد ش  3بالدور االرضً لطعه رلم  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  91964مصطفى صابر احمد احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 محطه السوق باكوس الرمل 193وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  91966مكتب حسٌن فهمى للمماوالت / حسٌن فهمى عبدالفتاح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الفلكى ش رٌاض السٌوؾ الجدٌده  21191122

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  91963عوض عطٌه عوض جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 السٌوؾ  سابما من صالح الدٌن ابراهٌم 11ش االندلس ش  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  91967دمحم سعٌد دمحم حسن ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 ش البستان مع ش الولٌد المندرة بحرى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  64833تامر اسماعٌل ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / برج العرب الجدٌدة الحى السكنى االول مول الروضة التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  81414شادى مجٌب فهمى دمحم على فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 ٌار محمود شكرى سموحةش الط 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  91971صبري فؤاد بٌومً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 طرٌك الجبنه بجوار مطعم ادم 33الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌة الثانٌة بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  74973مٌنا كامل فهمى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 بجوار مستشفى النٌل سٌدي بشر لبلً  31الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / برج كاراس ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191123وفً تارٌخ  33337طلعت فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 سٌدي بشر بحرى  2,  1متفرع من ش العٌسوي محالت ارلام  57خلؾ  2,  1ان الى / محالت ارلام توضٌح العنو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  57689اثناسٌوس تامر زكً ؼابٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الرئٌسً االخر الى / خمسون الؾ جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  91972دمحم صالح عاشور احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم  -بجوار المطافى  -الـتأشٌر:   ، ابٌس الثانٌة 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191123وفً تارٌخ  91975احمد عبده عبدالحفٌظ عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، ش مسجد االٌمان من امتداد المروة ش عبدالمنعم عمل

وفً تارٌخ  91979مكتب الحارتى للمماوالت / مجدى مصطفى مصطفى الحارتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم  -الدور االول  5عماره  5شمه  -ش ابراهٌم العطار زٌزٌنٌا  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191123

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  91971احمد حمزه حسٌن العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 ش الماضى شرٌع ارض سٌؾ  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123ارٌخ وفً ت 91978احمد فتح هللا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 ٌمٌن العصافره لبلى لسم المنتزه 45ٌمٌن من ش  11ش  3الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  91974نادٌه حسنٌن شتا الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ل عبدالناصر المندرة بحرى الدور االول علوي شمهش البستان المندرة من جما 28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  91981منال جرجس لطفً فلفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 ش زلاق الكردي المصعى الرمل المٌري  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  91982ٌده برلم    احمد حسنى حسن على ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  197

 لسم  -االزارٌطه  -ش على الخشخانى  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم/ مؤسسه عبد اللطٌؾ الستٌراد وتجاره لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

شارع جالل الدسولى ابراج اركادٌا الحضر المبلٌه  86تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191127وفً تارٌخ  81646

 من مدخل العمار باب شرق االسكندرٌة  5/4ابواب 

وفً تارٌخ  81646تعدل االسم التجارى الى / دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

من مدخل  5/4شارع جالل الدسولى ابراج اركادٌا الحضر المبلٌه ابواب  86عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم ت 21191127

 العمار باب شرق االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  9878احمد دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  -شارع بورسعٌد االبراهٌمٌه  171نوان الى / ، تعدٌل الع
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  91988حسام حسن عبدالرؤؾ مامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  -ش النبوي المهندس ابراج المعمارى برج د  48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  91989،  سبك لٌده برلم    صفاء خمٌس دمحم عباس زٌتحار ، تاجر فرد  -  212

 ش جمال عبدالناصر ابراج االمٌر مٌامً 56وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  44256صٌدلٌه د/ ولٌد سعٌد عطٌه عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش السالم من ش ادٌب معمد عزبة الفلكً 25العنوان الى / عمار رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  69984محمود دمحم دمحم دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 السكرى سموحةالوطنٌه كومبٌلٌكس خلؾ مستشفى المدم  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  19656باهر زاهر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 عمارات طابٌه سٌدى بشر الدور االول لسم المنتزه 13، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  91981مهدى شحاته حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم  -اول ش المراؼى العمومى بجوار فٌال الشٌمى  3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  91986رضا دمحم مصطفى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ن احمد ابوسلٌمان الـتأشٌر:   ، ش مسجد النور م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  91985خالد رشدى عبدالخالك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم  -بولكلى  -ش مصطفى كامل  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  77911مٌشٌل ماهر فهمى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 مدٌنة فٌصل  2ش الملن حفنى سٌدي بشر لبلً عمارة  283الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / مدٌنة فٌصل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  91482عمرو خالد عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش جابر مبارن  2رع كائن فى / الـتأشٌر:   ، افتتاح ف

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  91984فتحى على عمر دمحم ابو طاجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش الصاغ دمحم عبد السالم سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 7وصؾ الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  91987اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن صابر مٌخائٌل بمطر عوض ، ت -  212

 ش دمحم نجٌب دوران  تفك دمحم نجٌب سٌدي بشر 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  91983عبدالاله سعد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش جامعه الدول العربٌة المعمورة البلد لبلً  25ش  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  7466دمحم عبدالمادر عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 امام مسجد بالل بن رباح طوسون 16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52993دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ناهد دمحم عبد العال -  215

 لسم  -سٌدى بشر  -ى مدٌنه فٌصل 24الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 21191128وفً تارٌخ  36399دمحم دمحم سعٌد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

ونشاطه / مماوالت عمومٌة  -لسم المنتزة  -ش حسن كامل من طرٌك الحرٌة العصافرة  24، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

 والسمه التجارٌة / هابى هوم -براس مال لدره ثمانمائه الؾ جنٌه مصرى الؼٌر  -واستثمار عمارى وتورٌدات موا ؼذائٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  91994ه السٌد احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سالم -  217

 لسم -رشدى  -ش عبدالمادر رجب  27الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  91899امٌن اسماعٌل ٌعموب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم -العصافرة لبلى   -ٌمٌن  45متفرع من ش  6ش رلم  7لـتأشٌر:   ، تم توضٌح العنوان / عمار رلم ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  91992دمحم سعٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 عزبة سكٌنه الجدٌدة 13ش  14، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  86778اد عبدالحمٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم فؤ -  221

 سٌتً اسكوٌر مول والمٌزان  اسفل عمارات مصطفى كامل  32الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128 وفً تارٌخ 91991مرلص عادل جاد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، منتزه ش جمٌله بو حرٌد السٌوؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  19354شرٌؾ فاروق علً شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 محافظه  -ى الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ السادات /    الخطاطبه ملن / اشرؾ دمحم عل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  91991دمحم السٌد صالح الطرابلسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ش عمر لطفى سبورتنج 182الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191129وفً تارٌخ  92113اسراء احمد ولٌد النصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ش فهمً وٌصا لوران  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  92111عمرو عالء الدٌن جابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 لسم  -الطرٌك الدائرى بجوار مدرسة الدلتا الدولٌة  56الـتأشٌر:   ، مشروع ناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  62185ى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عل -  226

 لسم  -بجوار مدرسه عرامه  -العصافرة لبلى  31، تم تعدٌل العنوان إلى / خلؾ ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129رٌخ وفً تا 91997اٌمان ابراهٌم حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 ش ابن بشٌر 6الـتأشٌر:   ، سٌدى جابر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  85191دمحم ابراهٌم عبداللطٌؾ شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 لسم  -حماده  ش بالل بن رباح متفرع من ش خلٌل 6وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  74526دمحم احمد السٌد جاد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

  -ش محمود دمحم محمود من الجواهر الحضرة المبلٌه  19الـتأشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسً الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  91996فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن دمحم احمد لندٌل ، تاجر  -  231

 لسم  -سموحه  -برج االٌمان ش توت عنخ امون  514الـتأشٌر:   ، ؼرفه من الشمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  92111دمحم طه جمعه سلٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش النور عزبة حجازي البرالمبلً  6لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  92115نٌفٌن رمضان دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 متفرع من ش اسماعٌل سري سموحة 3ش  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  92116برلم     مصطفى دمحم عٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  233

 ش النمٌب شرٌؾ رمزي سموحة 21 - 5الـتأشٌر:   ، برج الندي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  92112اسالم وافً محروس ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 السٌوؾ المنتزه 2اشر ابراج  اسكندرٌه  الدورالع 125الـتأشٌر:   ، شمه رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  91999عادل السٌد جابر طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش الجمهورٌة ابولٌر شمه  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  85694محمود محسن ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 لسم  -طوسون  25وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / برج المحروسة ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  91995فارس مسعود عبدالممصود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 رٌؾ رمزى الحضرة المبلٌهصحٌفة ش النمٌب ش 32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  91998خلٌفه محمود سلٌمان لذافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر  191الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  92114   صابرٌن دمحم السٌد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  239

 ش مسجد عمر بن الخطاب  المعمورة البلد 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  92118عالء عبد الؽنى ابو الفتوح دمحم عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 كفر عبده  رشدىش جٌسوب  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  67651احمد دمحم نصٌر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

بالدور االرضى السفلى بالمركز التجارى سان استٌفانو جراند بالزا  39,  38الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / المحالت ارلام 

 لسم  -طرٌك الجٌش  399ر الكائن بالعما

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  67651احمد دمحم نصٌر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

بالدور االرضى السفلى بالمركز التجارى سان استٌفانو جراند  39,  38الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / المحالت ارلام 

 لسم -طرٌك الجٌش  399الكائن بالعمار بالزا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92112اسماء نصر الدٌن عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 لسم  -طوسون   -بحرٌة  25وصؾ الـتأشٌر:   ، برج بانورما التحرٌر 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  92114، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد الحمٌد الدسولى عبد الجلٌل حسٌن -  244

 ش خلٌل حماده سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 81, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92117ٌاسمٌن حمدى عبدالعزٌز اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لسم -الدور االول  -العصافرة لبلى  -ملن حفنى  343أشٌر:   ، وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  56284دمحم حسن دمحم حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ش حافظ السٌد دمحم من ش دٌاب جلٌم الرمل 1الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم  21191131وفً تارٌخ  92118حسن // الباسنت للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     باسنت خمٌس فرحات -  247

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السٌد حسٌن المندره لبلى ثانى ش شمال اول  ٌمٌن المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  69432مرٌم سامى صبحى مٌخائٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 الرمل 7ش ابراهٌم العطار محل رلم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  92119رامى هشام دمحم ٌوسؾ ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 لسم  -سٌوؾ ال -ش جمٌله بوحرٌد  41الـتأشٌر:   ، بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92115احمد سعد عبد الفتاح سعد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش حافظ السٌد من ش دٌاب جلٌم الرمل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131خ وفً تارٌ 92122مصطفى مهدى عبدالسٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم  -محل  -ش الماهرة لبلى  157الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92111علٌاء اشرؾ احمد عادل الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الرمل ش الطاروطى من ش شعراوى لوران

تم  21191131وفً تارٌخ  92113لتورٌد المواد الؽذائٌة / دمحم منصور دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منصور  -  253

 من ش مدارس المدس العماروه الصؽرى  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المنتزه ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92116 ابتسام عبد الفتاح احمد  دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 ش مصطفى كامل باكوس الرمل 151وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92123اٌهاب مصطفى عبدالباسط عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم  -ٌدى بشر الترام خلؾ مكتب البرٌد س -ش ٌوسؾ شهدى من ش على عبادى  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  92117عزت خالد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ،  ش ابراهٌم العطار برج االمٌر جمٌل الرمل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  92121على محمود على ابو جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ش دمحم بهجت جناكلٌس الرمل 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  45119د/ دمحم احمد دمحم امٌن بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 بحرى طرٌك الكافورى بجوار مطعم الجراري 1105الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / طرٌك برج العرب ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  92119رباب ماهر ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 الـتأشٌر:   ، عمار بشارع االمناء المندره لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92131لٌده برلم    اسالم طارق ٌوسؾ حافظ عطوه ، تاجر فرد ،  سبك  -  261

 لسم  -محل  -اتحاد الكرمه وادى الملون ٌسار مصعد العمارة  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92127دمحم المهدى دمحم دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش المجرى المتفرع من ش          اتحاد مالن ضباط الشرطه سموحه سٌدى جابر 2421عمار  2أشٌر:   ، محل رلم وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  75962مجدى سعٌد مسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم  -ش اسكوت  16رٌة متفرع من ش مصطفى كامل الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / المنشٌة البح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  92125هٌثم دمحم دمحم البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 ش جمال عبد الناصر فٌكتورٌا 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  92126  احمد على السٌد المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  264

 ش شعراوى لوران الرمل 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92124عبدالحمٌد عبدهللا عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

  - 7وحده  -لكورنٌش تماطع طرٌك المشٌر احمد اسماعٌل وصؾ الـتأشٌر:   ، مشروع سٌتى سكوٌر مصطفى كامل طرٌك ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  52288على دمحم فٌصل سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ش كنٌسه االروام جناكلٌس لسم الرمل 11، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  52288فرد ،  سبك لٌده برلم     على دمحم فٌصل سالم ، تاجر -  267

 ، الؽاء الرئٌسى االخر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  92132اٌمان صادق اسماعٌل عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

  -الملن الفلكً االول علوي  16من ش  متفرع 8, وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌة ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  92131رضا اشرؾ عبد الفتاح فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد النور من ش جمال عبد الناصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  61371لم    مٌنا ظرٌؾ حزٌن عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  271

 لسم  -عصافرة لبلى  45شمال من ش  11ش  41الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  92129احمد رفعت دمحم السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 الرئٌسى بجوار كافترٌا البشوات المعموره البلد المنتزه 25ش  الـتأشٌر:   ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191111وفً تارٌخ  61493نٌفٌن على سالم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

ع وتعبئه وتجارة االعالؾ بكافة انواعها وتربٌه الماشٌة واالؼنام وتصنٌع وتورٌد جمٌع المنتجات المرتبطه بها اضافة نشاط / تصنٌ

 من صناعات ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  52188جرجس عزٌز ونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ماعدا تورٌدات العماله وماعدا االمن والحراسة وماعدا حراسات الشخصٌاتاضافه نشاط / متعهد نمل عمال فٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  91229حنان نبٌل عبد اللطٌؾ دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع االمواد الؽذائٌه وثالجه لخدمه النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  46918فتح هللا دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد فتحى  -  4

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / خدمات محمول وصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  46918عماد فتحى فتح هللا دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 شٌر:  تعدل النشاط الى / خدمات محمول وصٌانهالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  43669دمحم بخٌت عبدالعال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدل النشاط الى / موبٌلٌات مستعملة

تم 21191113وفً تارٌخ  74941فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼرٌب لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر -دمحم ؼرٌب دمحم احمد متولى  -  7

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / اعمال الوكالة المالحٌة ) حمولة مفتوحة (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  61511مؤمن عبد الرحمن لبٌصى عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 النشاط الى بٌع مالبس حرٌمىالتأشٌر:  تعدل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل 21191116وفً تارٌخ  51221سوسن سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 ش الشٌخ احمد ابو على فلمنج الرمل 7العنوان الى الى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  1737رفعت عبدالسالم دمحم شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط الى / بٌع مشروبات سخنه وبارده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  67521احمد حسٌن فرج دمحم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 شوطئالتأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد وٌصبح النشاط تصدٌر وتاجٌر 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  76744دمحم فرج دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدل النشاط توزٌع سٌرامٌن

صؾ تم تعدٌل النشاط , و21191118وفً تارٌخ  83769ابراهٌم عبدالفتاح دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجارة وتوزٌع مواد ؼذائٌة

ابراهٌم عبدالفتاح دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك  -تعدل االسم التجارى الى / الجٌزاوي لتجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  -  14

 الى تجارة وتوزٌع مواد ؼذائٌةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط 21191118وفً تارٌخ  83769لٌده برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  76117دمحم احمد حسن شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل نواع التجارة الى / مماوالت عامه واعمال كهرومٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  58514 عمرو دمحم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  16

 تم تعدٌل النشاط إلى / بٌوتى سنتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  85976احمد عبد الجلٌل العرالى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / مطعم مشوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  87113 مسعد لملوم عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  18

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  42721عٌد نوار دمحم مصطفى العنتبلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 ٌر:  تعدٌل النشاط الى مطعم فول وفالفلالتأش

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  66126مستر خاطره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بخاطره انور دمحم تاعب   -  21

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  29171بثٌنه رٌاض  دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط الى / بٌع وصٌانه التلٌفونات المحمولة دون االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  18167وجدى جرجس  حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدل النشاط الى بٌع سجائر محلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  76551دمحم حلمى ابراهٌم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدل النشاط الى / مخبز اٌطالى وبٌع المخبوزات والحلوٌات االٌطالٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113ٌخ وفً تار 91859امٌر محمود البٌلى الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تسوٌك الكترونى ورحالت عدا االنتر نت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  91968حنان دمحم حمدى عبدالممصود زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

ٌة وادارة نظم الجودة والتدرٌب فى مجال نظم الجودة وتاهٌل الشركات للحصول التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / استشارات فنٌه وادار

 على االٌزو فى نظم الجودة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

ٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21191113وفً تارٌخ  69746عمرو عزمى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 حذؾ نشاط / المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  66615دمحم مصطفى ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اضاؾ نشاط / وسٌط تجارى وسمسرة تجارٌة ماعدا االوراق المالٌه وماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  89614الشاهد للدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    - ابراهٌم اسماعٌل الشاهد دمحم -  28

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تجهٌز وطهى وبٌع المأكوالت والمشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191114وفً تارٌخ  63113رلم   دمحم محمود حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  29

 تعدل النشاط إلى / معمل تصنٌع عصائر طبٌعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  24882منى دمحم عبداللطٌؾ بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 اعه وفرز وتعبئه المحاصٌل  الزراعٌه وتصدٌرهاالتأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد واضافه نشاط زر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  84871انطوان ناجى موسى نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد واضافه نشاط التورٌدات العمومٌة فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191114وفً تارٌخ  28755رد ،  سبك لٌده برلم   سامح  عٌسى حلٌم ، تاجر ف -  32

 تعدٌل النشاط الى / تصنٌع اثاث

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72594مى دمحم كامل مصطفى سنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اء المٌكانٌكٌه والكهربائٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر وبٌع زٌوت فى عبوات مؽلمهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / اصالح االجز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  91891احمد ٌحى عبد العزٌز دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجاره اسمان طازجه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  62379 فاٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام الدٌن على دمحم -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط / بٌع مالبس جاهزة

تم 21191115وفً تارٌخ  81646تعدل االسم التجارى الى / دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 اط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى عموم االستٌراد والتصدٌر والمماوالتتعدٌل النش

دمحم دمحم عبد اللطٌؾ عبد النعٌم/ مؤسسه عبد اللطٌؾ الستٌراد وتجاره لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 شاط الى عموم االستٌراد والتصدٌر والمماوالتتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل الن21191115وفً تارٌخ  81646

وفً تارٌخ  84119الوهٌب لتجارة المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد عماد احمد وهٌب  -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس جاهزة لطاعى فمط21191115

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء 21191115وفً تارٌخ  33337اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طلعت فراج دمحم ، ت -  39

 نشاط التسوٌك العمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21191115وفً تارٌخ  14122سعد ناشد مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 لنشاط بٌع ماكٌنات خٌاطه ولوازم خٌاطٌنالنشاط الى / لوازم خٌاطٌن لٌصبح ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  27551حمدى عبدالعلٌم احمد ابوطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى عموم االستٌراد والتصدٌر ومماوالت كهربائٌه ومٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  79331ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه جمٌل متى حكٌم ، تاج -  42

 الؽاء نشاط مكتب الرحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  37792ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 احذٌة وتصدٌر التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تجارة

وفً تارٌخ  46395محىالدٌن دمحم  محىالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدل االسم التجارى الى / البراق ترافل  -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط المماوالت العمومٌه21191117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  46395لم   محىالدٌن دمحم محٌى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  45

 اضافه نشاط المماوالت العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  91615دمحم محمود محمود الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 6من المجموعه  36والفمرة  19التأشٌر:  اضافه نشاط / االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82328دمحم عادل حسن حسن بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع اجهزة الٌكترونٌه وكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  88998رلم   مصطفى عبدهللا عبدالحمٌد عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  48

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  63463احمد المطب حلمى لطب العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

ة فٌماعدا الكامٌرات الالسلكٌة وماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص التأشٌر:  اضافه نشاط / بٌع وتورٌد كامٌرات المرالب

 الالزمه وحذؾ نشاط الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  55659احمد محمود هاشم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة حبوب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  83155دمٌان زكى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى  -  51

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  85989فٌفٌان صفوت معوض مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

شاط الى / تجهٌز وتشؽٌل وبٌع المالبس الجاهزة فٌماعدا المالبس والمهمات العسكرٌة وبعد الحصول على التأشٌر:  تعدل الن

 التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82819اسامه عبدالمنعم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 الؽٌرالتأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع كرتون لدى 

تم تعدٌل النشاط , 21191122وفً تارٌخ  82596عمرو محمود دمحم محى الدٌن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره لطاعات واكسسوارات االلمونٌوم وتصنٌع      االلومٌتال / شبابٌن ومطابخ

تم تعدٌل 21191122وفً تارٌخ  89885واسانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مجدي سٌؾ الدٌن فتحى ابراهٌم الن -  55

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  52993ناهد دمحم عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 / تجارة جمٌع المواد الؽذائٌة والتعبئه والتؽلٌؾتم تعدٌل النشاط إلى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  86583اشرؾ دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 اضافه نشاط / المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  64755اسالم اسامه عبد السالم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  اضافه نشاط / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82289اسالم صالح دمحم بدوى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

لبسكوٌت والكعن وجمٌع المخبوزات االٌطالٌه والحلوٌات التأشٌر:  تم اضافة نشاط / كافه ماٌصنع من عجٌن بما فٌها جاتوه وا

 الشرلٌه والؽربٌه

تعدل االسم التجارى إلى / اسالم صالح دمحم بدوى / بدوى لصناعه كافة ما ٌصنع من العجٌن ماعدا البسكوٌت والجاتوه ،  -  61

التأشٌر:  تم اضافة نشاط / كافه ماٌصنع  تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191123وفً تارٌخ  82289تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 من عجٌن بما فٌها جاتوه والبسكوٌت والكعن وجمٌع المخبوزات االٌطالٌه والحلوٌات الشرلٌه والؽربٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91789عبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدٌل النشاط إلى / توزٌع لطع ؼٌار سٌاراتالتأشٌر:  تم 

تم تعدٌل النشاط 21191127وفً تارٌخ  25178محمود رضا على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صالح للدٌكور  -  62

 , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌدات عدد وادوات صناعٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  25178لم   محمود رضا على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  63

 اضافه نشاط / تورٌدات عدد وادوات صناعٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  69984محمود دمحم دمحم دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 د وفالتر مٌاهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / صٌانه تكٌٌؾ وتبرٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  75119اٌمن صادق خلؾ هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تم تعدٌل النشاط إلى / النتجٌد والدهان والحفر والزخرفه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191128تارٌخ  وفً 7466دمحم عبدالمادر عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تعدٌل النشاط الى / بٌع حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  65376اٌمان على السٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 حذؾ نشاط / االستٌراد وتنظٌم المعارض

وفً تارٌخ  39324ٌم الخواجه / الخواجه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم احمد ابراه -  68

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد21191129

 تم تعدٌل النشاط ,21191129وفً تارٌخ  47311صٌدلٌه د/ باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط ادارة وتشؽٌل الصٌدلٌات وتجارة وتوزٌع االدوٌة والكٌماوٌات للمستلزمات الطبٌة واالجهزة الرٌاضٌة 

ومنتجات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة ولوازم الصٌدلٌات والمواد الخام للتركٌبات الصٌدالنٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا 

 6من المجموعه  36رة والفم 19المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  39579جٌهان دمحم حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 تم حذؾ نشاط / االستٌراد

اط , وصؾ تم تعدٌل النش21191131وفً تارٌخ  61261عزه عبدالمنعم احمد حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

التأشٌر:  تم اضافه نشاط / توزٌع وتورٌد ادوات اللحام واالدوات الصناعٌه والخدمات البترولٌه ماعدا االمن والحراسه واعمال 

 التنمٌب والحفر

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  79455عبدالرحمن احمد دمحم ابراهٌم ابوجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 صؾ التأشٌر:  تم اضافة نشاط / تورٌدات اللحوم والمواد الؽذائٌةو

وفً  79455تعدل االسم التجارى الى / لحوم ابو جلٌل / عبد الرحمن احمد ابراهٌم ابو جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 م والمواد الؽذائٌةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافة نشاط / تورٌدات اللحو21191131تارٌخ 

تعدل االسم التجارى إلى / عزه عبدالمنعم احمد حمدان / حمدان للتوزٌع والخدمات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / توزٌع وتورٌد ادوات اللحام واالدوات 21191131وفً تارٌخ  61261

 الخدمات البترولٌه ماعدا االمن والحراسه واعمال التنمٌب والحفرالصناعٌه و

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  91272حسن عبدالؽنى مبارن حسن سلٌمان السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  51114لٌده برلم   عبٌر ابراهٌم فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  76

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتبه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  52288على دمحم فٌصل سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 تعدل النشاط الى عموم تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83789ٌلٌب بخٌت كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر ف -  78

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع تحؾ وانتٌكات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  61371مٌنا ظرٌؾ حزٌن عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 تم تعدٌل النشاط إلى / مكتب تورٌدات ادوات كتابٌه وتؽلٌؾ دون الطباعه  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  87594حسن حمدى عبد اللطٌؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع عصائر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  75962لٌده برلم   مجدى سعٌد مسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  81

 من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر 36تم تعدٌل النشاط إلى / استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة ماعدا الفمرة 

وفً تارٌخ  81713ر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن على شاكر لتجارة المنتجات الكٌماوٌه واالستٌراد والتصدٌر ، تاج -  82

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء        نشاط االستٌراد والتصدٌر21191131

وفً  81713تعدل االسم التجارى لٌصبح / حسٌن على شاكر لتجاره المنتجات الكٌماوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 نشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء        نشاط االستٌراد والتصدٌرتم تعدٌل ال21191131تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  91968بشره ابراهٌم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  92117ت خالد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عز -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  91849على عبدالراضى على عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  91926، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌشٌل عاطؾ معوض مشرلً -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  91929دمحم ابراهٌم اسماعٌل احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  91857فرد ،  سبك لٌده برلم    على جمال انور دمحم ، تاجر -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  91886سامى اسماعٌل دمحم اسماعٌل روتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  91997فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان ابراهٌم حافظ ابراهٌم ، تاجر  -  8

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  91918دمحم حسن ابراهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم 21191111وفً تارٌخ  91843برون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صابر سعد عبٌده م -جالٌر صابر سعد للموبٌلٌا  -  11

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  92125هٌثم دمحم دمحم البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  92126فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد على السٌد المالح ، تاجر  -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  91991مرلص عادل جاد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  91937د ،  سبك لٌده برلم   سمٌر       صابر عبد الحمٌد عبد الاله ، تاجر فر -  14

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  91861ادرٌس عبدالعزٌز ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  91889،  سبك لٌده برلم   ماهٌنور مجدى خمٌس حسن كرٌم ، تاجر فرد  -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  91923سٌؾ لتجاره لطع ؼٌار السٌارات/ كرٌم سٌؾ الدٌن حسن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191116

تم 21191111وفً تارٌخ  91846اٌة واالعالن / على عبدالفتاح حسن ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ورده للدع -  18

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  91847رامى عالء عبدالخالك دمحم الملٌجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  91969عمرو صالح دمحم بدوى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  91979مكتب الحارتى للمماوالت / مجدى مصطفى مصطفى الحارتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل ن21191123

تم 21191131وفً تارٌخ  92113منصور لتورٌد المواد الؽذائٌة / دمحم منصور دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  92116ابتسام عبد الفتاح احمد  دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  91917تامر دمحم ابواللٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191116وفً تارٌخ  91921 اسراء للدٌكورات / اسراء هارون عمران احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  25

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191119وفً تارٌخ  91888صبري حلمى ممٌدم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مطعم صبري سعٌد  -  26

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  91878برلم    رمضان دمحم عبد المالن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  91895عماد دمحم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  91996دمحم حسٌن دمحم احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91974نادٌه حسنٌن شتا الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131خ وفً تارٌ 92122مصطفى مهدى عبدالسٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91934جمال محمود حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111ٌخ وفً تار 91891دمحم سعد دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسه سعد  -  33

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  91891احمد ٌحى عبد العزٌز دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  91951نرمٌن البٌر عازر بارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  91952محمود دمحم على دمحم دبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  91955مجدى صالح الدٌن ابراهٌم ٌوسؾ البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  91845دمحم خمٌس عبد السالم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  91844دمحم السٌد فهمى بهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  92111علٌاء اشرؾ احمد عادل الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191117ٌوفً تارٌخ  91931مصطفى دمحم عٌسى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  91859امٌر محمود البٌلى الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191121وفً تارٌخ  91959احمد ابراهٌم ابوزٌد فطٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  91939عمر احمد على بالل السودانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  92111عمرو عالء الدٌن جابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  91917مشٌرة نبٌل سعد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  92131اسالم طارق ٌوسؾ حافظ عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  92127دمحم المهدى دمحم دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91864سلمى احمد عبد المجٌد الؽاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  92121على محمود على ابو جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91972دمحم صالح عاشور احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91975احمد عبده عبدالحفٌظ عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  92118باسنت خمٌس فرحات حسن // الباسنت للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 ؾ التأشٌر: خاصنوع الشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  91956حبٌب هللا خالد سعٌد حكٌم حبٌب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91946اٌمن منٌر جورجى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  91985خالد رشدى عبدالخالك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  91896نورا نبٌل سعد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  91919دمحم عبدالمنعم دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  91966مكتب حسٌن فهمى للمماوالت / حسٌن فهمى عبدالفتاح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 ع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نو21191122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  92114عبد الحمٌد الدسولى عبد الجلٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل نوع ا21191112وفً تارٌخ  91853دمحم جمعه دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  91964مصطفى صابر احمد احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191121وفً تارٌخ  91962السٌد دمحم السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  91885رضا عبدالسالم دمحم عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  91914دمحم ثابت محمود عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91871عمرو سامً ابراهٌم المؽازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  92132اٌمان صادق اسماعٌل عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 أشٌر: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  92112اسالم وافً محروس ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  91924هشام صالح محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم 21191117وفً تارٌخ  91935جزاره حجازى/ شرٌؾ رمضان سالم ٌوسؾ حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  91876احمد دمحم دمحم محمود الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  91877السٌد فراج السٌد فراج حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  91915عبدالعزٌز مصطفى عبدالرحمن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  92129احمد رفعت دمحم السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91872احمد صبحى دمحم رٌاض ابوباشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  91967دمحم سعٌد دمحم حسن ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  92118عالء عبد الؽنى ابو الفتوح دمحم عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  91856مهدي حسٌن مهدي حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  91961حسن محروس منشاوى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  91884رباب محمود شفٌك دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  92114ن دمحم السٌد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صابرٌ -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  91983عبدالاله سعد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  91911امد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نرمٌن مصطفى ح -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  91911محمود صالح محمود بسٌونى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  91998مان لذافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلٌفه محمود سلٌ -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91971صبري فؤاد بٌومً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  92112براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء نصر الدٌن عبدالمادر ا -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191116وفً تارٌخ  91925كرٌم خمٌس صالح خمٌس على بٌصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -كرٌم فٌولٌت  -  88

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  91893صابر عبدالعزٌز جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ال -  89

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  91881السٌد على عبدالحافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91944د كامل دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معتز احم -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  91953سمٌر السعٌد احمد احمد حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  91995الممصود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فارس مسعود عبد -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91971احمد حمزه حسٌن العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91978، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فتح هللا دمحم احمد -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  92119رامى هشام دمحم ٌوسؾ ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  92115تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعد عبد الفتاح سعد سلٌمان ، -  97

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191117وفً تارٌخ  91933مٌالد نعمان رسمً جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رسمً لالجهزة الكهربائٌة  -  98

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  91894شاي ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر نبٌل ب -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  92115نٌفٌن رمضان دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  91848تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعٌد دمحم ؼانم ، -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  91865احمد سعٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  91981لٌده برلم   منال جرجس لطفً فلفل ، تاجر فرد ،  سبك  -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  92119رباب ماهر ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91928   مسعود دمحم السٌد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  65279دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  91855دمحم على حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  92113اسراء احمد ولٌد النصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118فً تارٌخ و 91881احمد جمال رزق دمحم الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91943منال دمحم دمحم السٌد طوٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127تارٌخ وفً  91982احمد حسنى حسن على ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91911طارق ابراهٌم ابراهٌم السبروتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115رٌخ وفً تا 91912ٌسرى دمحم دمحم حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91869احمد كمال احمد عطٌه البردٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128ٌخ وفً تار 91991دمحم السٌد صالح الطرابلسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  91965فاطمه رشاد دمحم سلٌمان ضحا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111رٌخ وفً تا 92111احمد وحٌد دمحمى ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  92124عبدالحمٌد عبدهللا عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  91927عمرو ٌادم عبدالجٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  91961انس عطٌه عبدالسالم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112رٌخ وفً تا 91854حنان احمد احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  92111دمحم طه جمعه سلٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118ٌخ وفً تار 91882دمحم طارق دمحم جمال على الزمزمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  91913احمد صبحى محمود احمد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  91981مهدى شحاته حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  91898السٌد جمعه السٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191113وفً تارٌخ  91868دمحم عاطؾ ابراهٌم عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  91986رضا دمحم مصطفى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191128وفً تارٌخ  91992دمحم سعٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  91957على نعٌم على الكتانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91936البدرى مؤمن صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 تأشٌر: خاصال

وفً تارٌخ  91858احمد سالمه احمد دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سالمه المؽاوري الدارة البوفٌهات  -  132

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191112

تم تعدٌل نوع الشركة 21191117ً تارٌخ وف 91941دمحم محمود عبدالؽنً عبدالنبً العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  92116مصطفى دمحم عٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131ارٌخ وفً ت 92117ٌاسمٌن حمدى عبدالعزٌز اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91938احمد دمحم عبدالحافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127 وفً تارٌخ 91984فتحى على عمر دمحم ابو طاجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91899امٌن اسماعٌل ٌعموب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  91918فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه السعٌد لتجارة البوٌات والدهانات / حامد السعٌد ابراهٌم الحبٌبى ، تاجر -  139

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191114

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91912هانى عبدالمحسن سعود سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  91867،  سبك لٌده برلم    دمحم سلوان عبد الرحمن رشدى ، تاجر فرد -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  92123اٌهاب مصطفى عبدالباسط عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  91931د ،  سبك لٌده برلم   لٌلً دمحم دمحم على الشٌن ، تاجر فر -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  91892مصطفى احمد ٌوسؾ دمحم حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  91949تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ، -  145

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  91951محمود حسٌن على حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  91988سبك لٌده برلم    حسام حسن عبدالرؤؾ مامون ، تاجر فرد ،  -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  91914مؤمن عبدالعزٌز السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  91913برلم   منى دمحم كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  149

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  91874اشرؾ رشدى عطا خرستان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  91875ندا دمحم حسن دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  91989صفاء خمٌس دمحم عباس زٌتحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  91963عوض عطٌه عوض جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  92131رضا اشرؾ عبد الفتاح فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116 وفً تارٌخ 91921احمد حجازى عباس لبٌصى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  91958اٌمان ابوالعال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21191117وفً تارٌخ  91941سعد دمحم سعد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  91879امل فتحى شحاته حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

نوع تم تعدٌل 21191115وفً تارٌخ  91916عمر دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  91987اٌمن صابر مٌخائٌل بمطر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191113وفً تارٌخ  91862سهام على عبدالخالك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  91873نوره حسن دمحم عبدالحمٌد / النور للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191128وفً تارٌخ  91994دمحم سالمه السٌد احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  91999عادل السٌد جابر طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  ــــــــــــــــــــــ   

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   ROSA MOONالى: روسامون  71611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

سه الى: تعدل االسم التجارى الى / مؤس 61671تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 المؽاورى  للتورٌدات  / دمحم المؽاورى على دروٌش عطٌه  

الى: اضافه السمه التجارٌه كافترٌا وادى  33337تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  3

 الملون/ منشاه فردٌه  

 الى: مركز الفتح لخدمات المحمول والصٌانة   46918دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191113ٌ،  فى تارٌخ :   -  4

الى: اضافه السمه التجارٌه / الورشه الفنٌه  91817تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  5

 للسٌارات  

الى: تعدل االسم التجاري إلى / صبرى ستور  91794تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  6

 / نور مجدى صبرى دمحم انور  

 الى: الؽاء االسمه التجارٌه   25178تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  7

ى: تعدل االسم التجارى الى / الجٌزاوي ال 83769تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  8

 ابراهٌم عبدالفتاح دمحم الجٌزاوى   -لتجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة 

 M & Gالى: اضافه السمة التجارٌة / ام جى  87113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  9

 للزهور ونباتات الزٌنه  

الى: تعدل االسم التجارى الى / الخواص  62691تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119تارٌخ : ،  فى   -  11

 للخدمات اللوجستٌه / دمحم احمد مصطفى شفٌك الخواص  

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   62691تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافه السمه التجارٌة / العمار لتجارة  91865تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  12

 الورق والكرتون ومواد التعبئة والتؽلٌؾ  

التجارٌة إلى / الجزٌرة الى: تم تعدٌل السمه  69746تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  13

 لخدمات النظافه وتورٌد المنتجات الخشبٌة  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى تطوٌر  91859تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  14

 للتسوٌك االلكترونى والرحالت  

سٌد على  -الى: سٌد على على للرحالت  76413الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191113،  فى تارٌخ :   -  15

 على دمحم فرحات  

الى: تعدل السمه التجارٌة إلى / اللوتس  63113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  16

 للعصائر الطبٌعٌه  

الى: تعدل االسم التجارى الى عشماوى  76721دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع21191114،  فى تارٌخ :   -  17

 لتجاره السٌارت/ عشماوى دمحم عبد الرازق ؼرٌب  

 الى: الؽاء السمه التجارٌه المدونه بالسجل   76721تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  18

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / اتراي  84871تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  19

 لتجارة الكٌماوٌات  

الى: اضافه السمه التجارٌه / مكتب كولٌتى  91886تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  21

 لتصدٌر الخضر والفاكهه  

الى: مكتب دٌنا ٌحى زكرٌا دمحم لنمل الموتى  81713تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  21

 دٌنا ٌحى زكرٌا دمحم   -) حانوتى ( 

    P Bبً بً الى: اضافه السمه التجارٌة  72831تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  22

 لمطع الؽٌار  

الى: تعدل االسم التجارى الى / دمحم دمحم عبد  81646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  23

 اللطٌؾ عبد النعٌم  

السمة التجارٌة  / مؤسسه العهد الى: اضافه  81646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  24

 لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت  

الى: تعدل السمه التجارٌه / تى اند اس لعموم  27551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  25

 االستٌراد والتصدٌر والمماوالت الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه / منشاه فردٌه  

الى: تعدل االسم التجارى الى / اسامه دمحم  76617تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  26

 عبد الحمٌد دمحم لرموط  

 الى: مركز اسكندرٌة لمكافحة الحشرات   71717تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: بٌت العائله لالجهزة الكهربائٌة   77813تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  28

الى: اضافه السمة التجارٌة الى / اعالً  91849تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  29

 (  البحار للتورٌدات )منشاه فردٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدل االسم التجارى الى / مؤسسة  51155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  31

 ٌسرى متولى عبد العزٌز حسانٌن   -ٌسرى لتوزٌع االدوٌة 

االسم التجارى الى امانى على  الى: تصحٌح 8567تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  31

 حامد احمد النجار  

 الى: كافٌترٌا لٌلتً   33337تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  32

كرٌتؾ  الى: اضافه السمة التجارٌة / اٌلو 91924تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  33

   ilo creative studioستودٌو 

الى: اضافه السمة التجارٌة / كرٌتؾ لتنمٌة  91482تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  34

 المهارات البشرٌة  

محمود رضا على  -الح للدٌكور الى: ص 25178تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  35

 صالح  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / المكتب  68786تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  36

   INTERNATIONAL TECHNOLOGY OFFICE ITECالدولى للتكنولوجٌا ) اٌتن ( 

الى: السمه التجارٌة / مؤسسه الرٌاده لتنمٌة  91899أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21191128،  فى تارٌخ :   -  37

 المهارات البشرٌة لالطفال ) منشاه فردٌة (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى /  85191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  38

 للتكٌٌؾ والتجارة   AIR SYSTEMاٌرسٌستم 

الى: ستار للخدمات الرٌاضة والتورٌدات  65537تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  39

 العمومٌة  

ستار الى: تعدل السمه التجارٌه الى /  65537تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  41

 للخدمات الرٌاضٌه والتورٌدات العمومٌه/ منشاه فردٌه  

الى: تعدل االسم التجارى إلى / عزه  61261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  41

 عبدالمنعم احمد حمدان / حمدان للتوزٌع والخدمات الصناعٌه  

الى: تعدل االسم التجارى لٌصبح / حسٌن  81713التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم21191131،  فى تارٌخ :   -  42

 على شاكر لتجاره المنتجات الكٌماوٌه  

الى: اضافه السمه التجارٌه/ الروعه  87594تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  43

 للعصائر  

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 8567برلم       21191122امانى على حامد النجار   ، تارٌخ :  -  1

 8567برلم       21191122امانى على حامد النجار   ، تارٌخ :  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 33337برلم       21191123طلعت فراج دمحم ابورحاب   ، تارٌخ :  -  3

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    38531ٌحًٌ زكً علً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  1/ 1بتارٌخ  14233شطب بامر محو رلم 

تم    21191112، وفى تارٌخ    42197سبك لٌدها برلم :  عبدالفتاح محمود عبدالرحٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة    - 2

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  1*/ 2بتارٌخ  14238محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    42197حمدى دمحم مطر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  1*/ 2بتارٌخ  14238ر محو رلم شطب بام

تم    21191112، وفى تارٌخ    42197عبدالفتاح محمود عبدالرحٌم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 ٌاتم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائ 2119/  1*/ 2بتارٌخ  14238محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    42197حمدى دمحم مطر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  1*/ 2بتارٌخ  14238شطب بامر محو رلم 

، وفى    81951شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  شركه سٌدز للتنمٌه الزراعٌه / دمحم صبحى دمحم رٌاض ابوباشا وشرٌكه  ،   - 6

ومشهر عنه تم فسخ الشركة  2118لسنه  1273تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخصه مسجل برلم    21191113تارٌخ 

 وتصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21191113، وفى تارٌخ    9735شركه مصر لالسواق الحره س م ت م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 تم فسخ فرع الشركه نهائٌا 2119/  1/ 3بتارٌخ  14241محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    72631شركة اورٌنت سبورت ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 شركه وتصفٌتها نهائٌاتم شطب ال 2119/  1/ 8بتارٌخ  14248السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    75546شركة اوتو لالستٌراد والتصدٌر / سامح احمد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  1/ 14بتارٌخ  14258تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191114

النجار لعموم االستٌراد والتصدٌر  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -لفضٌل عبدالجلٌل وشرٌكه عمرو عبدالجلٌل عبدا   - 11

تم فسخ الشركه  2119/ 1/ 15بتارٌخ  14262تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191115، وفى تارٌخ    81396

 وتصفٌتها نهائٌا

   21191121، وفى تارٌخ    877د الكرٌم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : هندسه تبرٌد السراى /اوالد الحاج كامل عب   - 11

 تم فسخ الشركه نهائٌا 2119/  1/ 21بتارٌخ  14269تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

شطب تم محو/   21191121، وفى تارٌخ    91397احمد ابراهٌم رشاد وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  1/ 21بتارٌخ  14271السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    31163عمرو صالح دمحم بدوي وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

ؼٌر مسجل وؼٌر مشهرعنه  2114ل لسنه  5721 والمصدق على تولٌعاته برلم 2111/5/1السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى 

 تم فسه الشركة وتحوٌلها الى منشاه فردٌة باسم/ عمرو صالح دمحم

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    31163عمرو صالح دمحم بدوي وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تم فسخ الشركه وتصفٌتاه نهائٌا 2119/  1/ 22بتارٌخ  14277السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    21191123، وفى تارٌخ    89765شركة مصطفى محمود ابوخضره وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 تم شطب الفرع نهائٌا 2119/  1/ 23بتارٌخ  14281محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    89765ن  سبك لٌدها برلم : ، شركة تضام  KAYAN EGYPTكٌان مصر    - 16

 تم شطب الفرع نهائٌا 2119/  1/ 23بتارٌخ  14281السجل  شطب بامر محو رلم 

ورثه المرحوم / عطٌه سعد احمد ابوشاهٌن / ماجده عطٌه سعد احمد ابوشاهٌن  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 17

تم فسخ  2119/  1/ 23بتارٌخ  14281تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191123ارٌخ ، وفى ت   84914

 الشركه وتصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    78881من  ، سبك لٌدها برلم ،ورثه المرحوم / محمود دمحم اسماعٌل / عنهم / دمحم محمود دمحم اسماعٌل شركة تضا -  1

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم  21191113وفً تارٌخ   ، 78881تعدل االسم التجارى إلى / دمحم محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511110111لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    78881ورثه المرحوم / محمود دمحم اسماعٌل / عنهم / دمحم محمود دمحم اسماعٌل شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   511110111صبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ 21191113،

تم  21191113وفً تارٌخ   ، 78881تعدل االسم التجارى إلى / دمحم محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 32621عبدالفتاح شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد دمحم دمحم على واوالده  -  5

 جنٌه   31110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  32621م ،تعدل اسم الشركه الى  / احمد دمحم دمحم على واوالده عبدالفتاح وحسن وخمٌس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  6

 جنٌه   31110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113تارٌخ   ،

تعدل  االسم التجارى / عبدالفتاح احمد دمحم دمحم وشركاه وهم ) حسن وخمٌس واسامه احمد دمحم دمحم ( شركة تضامن  ، سبك  -  7

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191113ارٌخ   ،وفً ت 32621لٌدها برلم ،

 جنٌه   31110111،

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  8

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191119وفً تارٌخ   ، 17998لٌدها برلم ،

 جنٌه   511110111،

تم تعدٌل رأس  21191119وفً تارٌخ   ، 17998شركة سلوى احمد مصطفى وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191119وفً تارٌخ   ، 17998لٌدها برلم ،

 جنٌه   511110111،

تم تعدٌل رأس  21191119وفً تارٌخ   ، 17998ركة سلوى احمد مصطفى وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ش -  11

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم اصبح نوع الشركه توصٌه بسٌطه بموجب عمد ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل وؼٌر مشهر عنه توصٌ -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191113وفً تارٌخ   ، 72455،

 جنٌه   11111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 72455دمحم كتان حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   11111110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ ال

 72455ورثه المرحوم / دمحم كتان عٌد حسن / عنهم / على دمحم كتان عٌد حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   11111110111أس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر 21191113وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    21191115وفً تارٌخ   ، 31361سمارت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   31111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191115ٌخ   ،وفً تار 31361محمود حسان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   31111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدل االسم التجارى الى / شركة السالم العربٌة للمماوالت والتجارة / محمود شحاته وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  17

تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم  21191115وفً تارٌخ   ، 31361برلم ،

 جنٌه   31111110111،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    78196تعدل االسم التجارى الى / اٌمن دمحم المهدي دمحم طه ٌوسؾ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   31111110111المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 21191116،

الهدى للنمل وعموم المماوالت  والتورٌدات واالستٌراد / اٌمن دمحم المهدى وشرٌكه عرفان مصطفى عثمان شركة تضامن  ،  -  19

صبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ 21191116وفً تارٌخ   ، 78196سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   31111110111،

وفً تارٌخ    78196تعدل االسم التجارى / دمحم االمٌر دمحم وشرٌكه اٌمن دمحم المهدي شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191116،

تم تعدٌل رأس المال  21191117وفً تارٌخ   ، 2323صر دمحم عبد ربه داود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،نا -  21

 جنٌه   111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز وشركاه توصٌة  -تعدل االسم التجارى الى / شركه اثٌنا للمماوالت العمومٌه والمعمارٌه المتكامله  -  22

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191117وفً تارٌخ   ، 2323بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   111110111رأس مالها ،

وفً تارٌخ    39941ن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدل السمه التجارٌة إلى / الشركة الوطنٌة لتجارة االجهزة الكهربائٌة شركة تضام -  23

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121،

تم تعدٌل رأس المال  21191121وفً تارٌخ   ، 39941احمد دمحم احمد رمضان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   511110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس المال ,  21191122وفً تارٌخ   ، 5758احمد دمحم عبدالمجٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    5758رى / دمحم عبدالعاطى دمحم عبدالمجٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدل االسم التجا -  26

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191122،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191122فً تارٌخ   ،و 5758احمد دمحم عبدالمجٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    5758تعدل االسم التجارى / دمحم عبدالعاطى دمحم عبدالمجٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   1111110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ ا 21191122،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191123وفً تارٌخ   ، 17683صبرى خلٌفه  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191127وفً تارٌخ   ، 35139صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم صدلً وشركاه تو -  31

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ   ، 12217محى الدٌن عمر حسٌن المراسى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   11111110111لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس ا

وفً  12217شركة المهندسان محى الدٌن عمر المراسى وشرٌكه  دمحم مدحت  سالم جمعه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   11111110111لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  21191128تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ   ، 12217محى الدٌن عمر حسٌن المراسى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   11111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12217ر المراسى وشرٌكه  دمحم مدحت  سالم جمعه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة المهندسان محى الدٌن عم -  34

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191131خ   ،وفً تارٌ 64673اسالم الدٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  16187م    شركة نوار التجارٌة / عبد المنعم ابراهٌم راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  1

( 1بعمارة حٌاه السراٌا رلم ) 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / المحل الكائن رلم  21191111

 لسم -ش سموحه  51 -

 16187سبك لٌدها برلم      شركه نوار للتجاره والتوزٌع المواد الؽذائٌه / ولٌد عبدالمنعم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ، -  2

بعمارة حٌاه  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / المحل الكائن رلم  21191111وفً تارٌخ 

 لسم -ش سموحه  51 -( 1السراٌا رلم )

ٌد عبدالمنعم راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  شركة  نوار التجارٌة لتجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة و االستٌراد والتصدٌر / ول -  3

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / المحل  21191111وفً تارٌخ  16187سبك لٌدها برلم    

 لسم -ش سموحه  51 -( 1بعمارة حٌاه السراٌا رلم ) 13الكائن رلم 

وفً تارٌخ  16187م ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة نوار التجارٌة / ولٌد عبد المنع -  4

( 1بعمارة حٌاه السراٌا رلم ) 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / المحل الكائن رلم  21191111

 لسم -ش سموحه  51 -

وفً تارٌخ  16187د نوار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه نوار التجارٌه / عبد المنعم ابراهٌم راش -  5

( 1بعمارة حٌاه السراٌا رلم ) 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / المحل الكائن رلم  21191111

 لسم -ش سموحه  51 -

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  46575ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عبدالحمٌد دمحم احمد عبدالنبى وشركاه ، توصٌة بس -  6

بحرى  23العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / ارض بجهه مرؼم طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى الكٌلو 

 -ونشاطه / صٌانه واصالح الحاوٌات  -بجوار تالكوترٌد  -الطرٌك 

وفً  46575إلى / تامر عبدالحمٌد دمحم احمد عبدالنبى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدل االسم التجارى  -  7

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / ارض بجهه مرؼم طرٌك اسكندرٌة الماهرة  21191112تارٌخ 

 -ونشاطه / صٌانه واصالح الحاوٌات  -بجوار تالكوترٌد  -بحرى الطرٌك  23الصحراوى الكٌلو 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  46575عبدالحمٌد دمحم احمد عبدالنبى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

بحرى  23العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / ارض بجهه مرؼم طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى الكٌلو 

 -ونشاطه / صٌانه واصالح الحاوٌات  -بجوار تالكوترٌد  -لطرٌك ا

وفً  46575تعدل االسم التجارى إلى / تامر عبدالحمٌد دمحم احمد عبدالنبى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

جهه مرؼم طرٌك اسكندرٌة الماهرة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / ارض ب 21191112تارٌخ 

 -ونشاطه / صٌانه واصالح الحاوٌات  -بجوار تالكوترٌد  -بحرى الطرٌك  23الصحراوى الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  71873تعدل االسم التجارى الى / احمد صبري حامد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

اخر ش ابراهٌم باشا  6شٌر:   ، تعدل مركز عام الشركه الى الدور االرضى عمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأ 21191113

 الجزارالمعموره بحرى لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  71873عادل ابراهٌم عبدالحمٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

اخر ش ابراهٌم باشا الجزارالمعموره بحرى لسم  6الشركه الى الدور االرضى عمار رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام 

 المنتزه

وفً تارٌخ  71873تعدل االسم التجارى إلى / شركة اٌمن عنتر سٌد عبود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

اخر ش ابراهٌم باشا  6ام الشركه الى الدور االرضى عمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز ع 21191113

 الجزارالمعموره بحرى لسم المنتزه

وفً تارٌخ  71873تعدل االسم التجارى الى / احمد صبري حامد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

اخر ش ابراهٌم باشا  6كه الى الدور االرضى عمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشر 21191113

 الجزارالمعموره بحرى لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  71873عادل ابراهٌم عبدالحمٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

اخر ش ابراهٌم باشا الجزارالمعموره بحرى لسم  6رلم  وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركه الى الدور االرضى عمار

 المنتزه

وفً تارٌخ  71873تعدل االسم التجارى إلى / شركة اٌمن عنتر سٌد عبود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

اخر ش ابراهٌم باشا  6ار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركه الى الدور االرضى عم 21191113

 الجزارالمعموره بحرى لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  66138دمحم مصطفى دٌاب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 لسم  -ش دمحم صفوت تماطع خلٌل الخٌاط  19وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

وفً تارٌخ  66138تعدل االسم التجارى الى / تامر عبدالحمٌد دمحم عبدالنبً وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 لسم  -ش دمحم صفوت تماطع خلٌل الخٌاط  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان /  21191118

طه بموجب عمد ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل وؼٌر مشهر عنه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها اصبح نوع الشركه توصٌه بسٌ -  18

 ش سوتٌر االزارٌطة 46عمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191113وفً تارٌخ  72455برلم    

وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ورثه المرحوم / دمحم كتان عٌد حسن / عنهم / على دمحم كتان عٌد حسن  -  19

 ش سوتٌر االزارٌطة 46عمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191113وفً تارٌخ  72455

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72455دمحم كتان حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ش سوتٌر االزارٌطة 46عمار رلم  1ـتأشٌر:   ، محل رلم ال

تم  21191113وفً تارٌخ  61473شركه عزت حمدي عبده عبدالبالً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الرابعه امتداد المنطمة الصناعٌة 9بلون  3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽال الفرع  برج العرب المطعه رلم 

تم  21191113وفً تارٌخ  61473شركه عزت حمدي عبده عبدالبالً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

امتداد المنطمة الصناعٌة  9بلون  3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة الى /  برج العرب المطعه رلم 

 الرابعه برج العرب الجدٌدة

تعدل االسم التجارى الى / عزت حمدي عبده عبدالبالً وكمال الدٌن دمحم ابراهٌم علً ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

امتداد  9بلون  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽال الفرع  برج العرب المطعه رلم  21191113وفً تارٌخ  61473

 المنطمة الصناعٌة الرابعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدل االسم التجارى الى / عزت حمدي عبده عبدالبالً وكمال الدٌن دمحم ابراهٌم علً ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة الى /  برج العرب المطعه رلم  21191113وفً تارٌخ  61473

 عٌة الرابعه برج العرب الجدٌدةامتداد المنطمة الصنا 9بلون 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  61473شركه كمال الدٌن دمحم ابراهٌم على وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعه 9بلون  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽال الفرع  برج العرب المطعه رلم 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  61473ه كمال الدٌن دمحم ابراهٌم على وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شرك -  26

امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعه  9بلون  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة الى /  برج العرب المطعه رلم 

 برج العرب الجدٌدة

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  11314همى عبدالرحمن  اللباد  وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد ف 1م -  27

مدٌنه  23الدور االرضى عمارة رلم  25،  24وحده ارلام  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركة بالعنوان / عدد 

  -ركز صٌانه لمبٌعات الشركة من االالت واالجهزة والماكٌنات للتوكٌالت التجارٌة ونشاطه / م -لسم سٌدى جابر  -سموحه  -اسٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  2323ناصر دمحم عبد ربه داود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 ش عبدالرحمن شكرى بولكى  9م وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة / ؼرفه داخل شمه بالعمار رل

ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة  -تعدل االسم التجارى الى / شركه اثٌنا للمماوالت العمومٌه والمعمارٌه المتكامله  -  29

كة / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشر 21191117وفً تارٌخ  2323بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 ش عبدالرحمن شكرى بولكى  9ؼرفه داخل شمه بالعمار رلم 

تم  21191117وفً تارٌخ  91193اسامه رمضان واحمد فرج ودمحم حسن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -الدٌما  -  31

 -فٌصل سٌدي بشر لبلً  1 شمه رلم39تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز العام الى / الدور الثانً بالعمار رلم 

دمحم صبحى عبدالواحد وشرٌكه للمماوالت العمومٌة والتورٌدات المعمارٌة واالستثمار العمارى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  31

رلم الدور الثالث العمار  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى شمه  21191117وفً تارٌخ  85453برلم    

 ابراج الٌاسمٌن/ ابراج الشرطه / كوم الدكه لسم العطارٌن 1

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  88146شركة الدبسى للخدمات الطبٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / ش الجٌش امام شركة مٌاه الشرب ابوالرٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  35139دمحم صدلً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 ش ابن الماسم رشدي 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

 12217لم    شركة المهندسان محى الدٌن عمر المراسى وشرٌكه  دمحم مدحت  سالم جمعه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها بر -  34

ش شعراوي لوران الدور االول مكتب  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى /  21191128وفً تارٌخ 

  - 2رلم 

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  12217محى الدٌن عمر حسٌن المراسى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

  - 2ش شعراوي لوران الدور االول مكتب رلم  18ـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / العنوان , وصؾ ال

 12217شركة المهندسان محى الدٌن عمر المراسى وشرٌكه  دمحم مدحت  سالم جمعه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

ش شعراوي لوران الدور االول مكتب  18ان الى / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنو 21191128وفً تارٌخ 

  - 2رلم 

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  12217محى الدٌن عمر حسٌن المراسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  37

  - 2ش شعراوي لوران الدور االول مكتب رلم  18العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الشركه الهندسٌه للحاوٌات ) شٌب اند كرواٌجٌبت ( ، شركة مساهمة  اضافه نشاط اعمال الوكالة المالحٌة ) حمولة مفتوحة (  -  1

 شركة مساهمة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21191113وفً تارٌخ  7494،  سبك لٌدها برلم   

 66138دمحم مصطفى دٌاب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة ؼرض للشركة هو / التخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ 

ة بسٌطة  اضافة ؼرض للشركة هو / التخلٌص تعدل االسم التجارى الى / تامر عبدالحمٌد دمحم عبدالنبً وشرٌكته ، توصٌ -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ  66138الجمركى ،  سبك لٌدها برلم   

دالٌا كامل دمحم ٌونس وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / الؽربله وتجهٌز وتعبئة المواد الؽذائٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  72366

تعدل االسم التجارى الى / دالٌا كامل دمحم ٌونس وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / الؽربله وتجهٌز وتعبئة المواد  -  5

 صؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و21191119وفً تارٌخ  72366الؽذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

دالٌا كامل دمحم ٌونس وشرٌكها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / الؽربله وتجهٌز وتعبئة المواد الؽذائٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  72366

ٌونس وشرٌكتها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / الؽربله وتجهٌز وتعبئة المواد  تعدل االسم التجارى الى / دالٌا كامل دمحم -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  72366الؽذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

نزلٌة والتورٌدات البحرٌة محمود كامل والسٌد ابراهٌم ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة الى تجارة وتوزٌع االدوات الم -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  37212وتموٌنات السفن وتخزٌنها ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم فتوح هاشم زناتى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط ادارة الشواطىء والمنتجعات والمرى السٌاحٌة والموتٌالت ،   -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  71342ٌدها برلم   سبك ل

دمحم فتوح هاشم زناتى وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط ادارة الشواطىء والمنتجعات والمرى السٌاحٌة والموتٌالت ،   -  11

 ؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وص21191113وفً تارٌخ  71342سبك لٌدها برلم   

اصبح نوع الشركه توصٌه بسٌطه بموجب عمد ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل وؼٌر مشهر عنه ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض  -  11

وفً تارٌخ  72455الشركة الى / محل عام لتمدٌم جمٌع الماكوالت والمشروبات  الباردة والساخنه ،  سبك لٌدها برلم   

 اط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النش21191113

دمحم كتان حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض الشركة الى / محل عام لتمدٌم جمٌع الماكوالت والمشروبات  الباردة  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  72455والساخنه ،  سبك لٌدها برلم   

رحوم / دمحم كتان عٌد حسن / عنهم / على دمحم كتان عٌد حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض الشركة الى / ورثه الم -  13

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  72455محل عام لتمدٌم جمٌع الماكوالت والمشروبات  الباردة والساخنه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

رٌب لالستٌراد / اٌمن دمحم الؽرٌب وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط بٌع اللوادر والحفارات ،  الؽ -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191115وفً تارٌخ  81141سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط بٌع الؽرٌب لتجارة اللوادر والحفارات / اٌمن دمحم الؽرٌب وشرك -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191115وفً تارٌخ  81141اللوادر والحفارات ،  سبك لٌدها برلم   

اعمال االمن دمحم ٌحًٌ صالح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض الشركة الى / ادارة المرى السٌاحٌة دون المٌام ب -  16

التورٌدات فى  -خدمات الصٌانة المتكاملة فٌماعدا االنترنت  -والحراسة علٌها وفٌماعدا االنشطة الخاضعة لموافمة وزارة السٌاحة 

مكافحة الحشرات ،   -خدمات النظافة  -ادارة الشركات التجارٌة والموالت  -ادارة المطاعم والكافٌترٌات  -مجال المواد الؽذائٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191115وفً تارٌخ  84297لٌدها برلم   سبك 

شركة صفاء نبوى على الشافعى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تملن وشراء وبٌع واستئجار وتشؽٌل الوحدات  -  17

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123تارٌخ وفً  58473البحرٌه والنالالت والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

 UNITED GROUPتعدلت االسم التجارى الى / المجموعـه المتحـده للمشـارٌع / ولٌـد رمـضان محمـود عمـاره وشـرٌكتـه  -  18

ENTERPRISES والنالالت والتوكٌالت  ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تملن وشراء وبٌع واستئجار وتشؽٌل الوحدات البحرٌه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123وفً تارٌخ  58473التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

منى دمحم عبد اللطٌؾ بشاره وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى / زراعه وتعبئة وفرز المحاصٌل الزراعٌة  -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123وفً تارٌخ  85523 وتصدٌرها ،  سبك لٌدها برلم  

وفً تارٌخ  77238مجدى حسن احمد وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة الى تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191127

وفً تارٌخ  35139سٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والخدمات المالحٌة ،  سبك لٌدها برلم   دمحم صدلً وشركاه ، توصٌة ب -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191127

، شركة تضامن  اضافه نشاط / وكٌل شحن  EMCOLOGISTICSهشام احمد عبدهللا وشركاه / شركة اٌمكو لوجٌستكس /  -  22

د والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك جوى وعموم االستٌرا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  56111لٌدها برلم   

ضامن  اضافه نشاط / وكٌل ، شركة ت EMCOLOGISTICSرنده فاروق احمد عبدهللا وشرٌكتٌها / شركة اٌمكو لوجٌستكس /  -  23

شحن جوى وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  56111سبك لٌدها برلم   

رنده فاروق احمد عبدهللا  - EMCOLOGISTICSــــــــــــــجارى الى / اٌمكو لوجٌستكس / تعــــــــــدل االســـــــم التـــ -  24

وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / وكٌل شحن جوى وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127تارٌخ  وفً 56111وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / وكٌل شحن  EMCOLOGISTICSهشام احمد عبدهللا وشركاه / شركة اٌمكو لوجٌستكس /  -  25

الالزمه ،  سبك  جوى وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة وذلن بعد الحصول على التراخٌص

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191127وفً تارٌخ  56111لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / وكٌل  EMCOLOGISTICSرنده فاروق احمد عبدهللا وشرٌكتٌها / شركة اٌمكو لوجٌستكس /  -  26

ارٌة إلى ؼرض الشركة وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  شحن جوى وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التج

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191127وفً تارٌخ  56111سبك لٌدها برلم   

مد عبدهللا رنده فاروق اح - EMCOLOGISTICSتعــــــــــدل االســـــــم التـــــــــــــــــجارى الى / اٌمكو لوجٌستكس /  -  27

وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / وكٌل شحن جوى وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  56111وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، شركة تضامن  اضافه نشاط / وكٌل شحن  EMCOLOGISTICSاحمد عبدهللا وشركاه / شركة اٌمكو لوجٌستكس / هشام  -  28

جوى وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك 

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,21191127وفً تارٌخ  56111لٌدها برلم   

، شركة تضامن  اضافه نشاط / وكٌل  EMCOLOGISTICSرنده فاروق احمد عبدهللا وشرٌكتٌها / شركة اٌمكو لوجٌستكس /  -  29

شحن جوى وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  56111لم   سبك لٌدها بر

رنده فاروق احمد عبدهللا  - EMCOLOGISTICSتعــــــــــدل االســـــــم التـــــــــــــــــجارى الى / اٌمكو لوجٌستكس /  -  31

د والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة إلى ؼرض الشركة وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / وكٌل شحن جوى وعموم االستٌرا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  56111وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

وفً  5678لٌدها برلم    مارٌنا للمصاعد / ماجد جرجس  نجٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128تارٌخ 

شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشرٌكه ابراهٌم رضوان سالم جاد ، شركة تضامن  اضافه نشاط عموم التورٌدات فى مجال  -  32

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191129ً تارٌخ وف 87762المماوالت العامه وحذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

تعدل االسم التجارى الى / شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط عموم التورٌدات فى مجال  -  33

عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم ت21191129وفً تارٌخ  87762المماوالت العامه وحذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشرٌكه ابراهٌم رضوان سالم جاد ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط عموم التورٌدات فى مجال  -  34

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ الت21191129وفً تارٌخ  87762المماوالت العامه وحذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

تعدل االسم التجارى الى / شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط عموم التورٌدات فى مجال  -  35

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  87762المماوالت العامه وحذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

اسالم الدٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط اعمال كهربائٌه ومٌكانٌكٌه واضافه نشاط مماوالت عمومٌه ،  سبك لٌدها  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  64673برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تأشٌر: شركة تضامنتم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ ال21191119وفً تارٌخ  17998

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  17998شركة سلوى احمد مصطفى وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  71342دمحم فتوح هاشم زناتى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 لتأشٌر: شركة تضامنا

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  87762شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشرٌكه ابراهٌم رضوان سالم جاد ، سبك لٌدها برلم    -  4

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  87762  تعدل االسم التجارى الى / شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم  -  5

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191129وفً تارٌخ  74939عالء الدٌن دمحم كمال وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

الى: تعدل  االسم التجارى /  32621شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  1

 عبدالفتاح احمد دمحم دمحم وشركاه وهم ) حسن وخمٌس واسامه احمد دمحم دمحم (

الى: تعدل االسم التجارى  78881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن    21191113،  فى تارٌخ :   -  2

 إلى / دمحم محمود وشركاه

الى: تعدل االسم التجارى  78881شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 إلى / دمحم محمود وشركاه

الى: تعدل اسم الشركة  17998شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  4

 التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته

ى: تعدل اسم الشركة ال 17998توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  5

 التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته

الى: شركه كمال الدٌن دمحم  61473شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  6

 ابراهٌم على وشركاه

الى: الؽرٌب لتجارة اللوادر  81141شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191115،  فى تارٌخ :   -  7

 والحفارات / اٌمن دمحم الؽرٌب وشركاه

الى: تعدل االسم التجارى  78196شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  8

 لمهدي دمحم طه ٌوسؾ وشركاهالى / اٌمن دمحم ا

الى: تعدل االسم التجارى الى  2323توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  9

 ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز وشركاه -/ شركه اثٌنا للمماوالت العمومٌه والمعمارٌه المتكامله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدل السمه التجارٌة  39941شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  11

 إلى / الشركة الوطنٌة لتجارة االجهزة الكهربائٌة

الى: تعدل االسم التجارى  6856توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  11

 اشرؾ واٌمن محمود صدلً وشرٌكتهما -صدلً ترٌد  الى /

الى: تعدل االسم التجارى  87762توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  12

 الى / شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشركاه

الى: تعدل االسم التجارى  87762عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بت  21191129،  فى تارٌخ :   -  13

 الى / شركه احمد اسامه دمحم سلٌم وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تماله / شرٌؾ محمود السٌد/ ماجد سمٌر توما توماس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول اس -3 -  1

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

/ ماجد سمٌر توما توماس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود السٌد -3 -  2

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31رٌخ والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتا

السٌد/ ماجد سمٌر توما توماس  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  -3 -  3

 2118/12/15منعمد بتارٌخ ال 59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

السٌد/ ماجد سمٌر توما توماس  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  -3 -  4

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم  زهدي

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  السٌد/ ماجد سمٌر توما توماس  -3 -  5

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////// ، تارٌخ : ////////2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

السٌد/ ماجد سمٌر توما توماس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  -3 -  6

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

السٌد/ فٌكتور فخرى عبدالملن وهبه  شركة تضامن   -1الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح على النحو التالى /  -  7

لعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب رئٌس مجلس ادارة  وا

والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323م   برل    21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31

السٌد/ فٌكتور فخرى عبدالملن وهبه  شركة تضامن   -1الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح على النحو التالى /  -  8

رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59دارة رلم محضر اجتماع مجلس اال

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31

هبه  توصٌة بسٌطة  السٌد/ فٌكتور فخرى عبدالملن و -1الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح على النحو التالى /  -  9

رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب 

والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111/////////// ، تارٌخ : ///2118/12/31

السٌد/ فٌكتور فخرى عبدالملن وهبه  توصٌة بسٌطة   -1الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح على النحو التالى /  -  11

ادارة الشركة بموجب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس 

والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31

السٌد/ فٌكتور فخرى عبدالملن وهبه  شركة مساهمة   -1لتالى / الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح على النحو ا -  11

رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب 

ثمار والمناطك الحرة بتارٌخ والمعتمد من الهٌئة العامة لالست 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31

السٌد/ فٌكتور فخرى عبدالملن وهبه  شركة مساهمة   -1الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح على النحو التالى /  -  12

شرٌؾ محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / 

والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31

سمٌر توما توماس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود السٌد/ ناجى  -2 -  13

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

السٌد/ ناجى سمٌر توما توماس  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  -2 -  14

 2118/12/15تارٌخ المنعمد ب 59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

السٌد/ ناجى سمٌر توما توماس  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  -2 -  15

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم زهدي دمحم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

ة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود السٌد/ ناجى سمٌر توما توماس  توصٌ -2 -  16

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111/ ، تارٌخ : /////////////2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

السٌد/ ناجى سمٌر توما توماس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  -2 -  17

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31لمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ وا

السٌد/ ناجى سمٌر توما توماس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب مع لبول استماله / شرٌؾ محمود  -2 -  18

 2118/12/15المنعمد بتارٌخ  59ادارة الشركة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم زهدي دمحم نظمً من عضوٌة مجلس 

 13323برلم       21191111////////////// ، تارٌخ : 2118/12/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

الشرٌن المتضامن / حازم جمال حسن شحاته وٌحمل  جمال حسن شحاته حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ////انضمام -  19

 87144برلم       21191113اسكندرٌه مصرى انضم كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  2931614211477بطاله رلم 
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جمال حسن شحاته حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ////انضمام الشرٌن المتضامن / حازم جمال حسن شحاته وٌحمل  -  21

 87144برلم       21191113اسكندرٌه مصرى انضم كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  2931614211477بطاله رلم 

اسامه احمد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// رفع اسم المرحوم / احمد دمحم  -  21

التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دمحم على من الشركة لوفاته وانضمام ورثته ///// تعدل حك االدارة و

 32621برلم       21191113

اسامه احمد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// رفع اسم المرحوم / احمد دمحم  -  22

رة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دمحم على من الشركة لوفاته وانضمام ورثته ///// تعدل حك االدا

 32621برلم       21191113

اسامه احمد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// رفع اسم المرحوم / احمد دمحم  -  23

الدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دمحم على من الشركة لوفاته وانضمام ورثته ///// تعدل حك ا

 32621برلم       21191113

تامرعبد الحمٌد دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌكون للشرٌن المتضامن / تامرعبد الحمٌد دمحم عبد النبى  -  24

اسكندرٌة  1971/  11/ 3موالٌد  -ن السٌد / احمد عبدالحلٌم عبدالرحمن حسنٌن منفردا وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر ،،، وتم تعٌٌ

 66138برلم       21191118مصرى الجنسٌة مدٌر مسئول عن نشاط التخلٌص الجمركى ، تارٌخ :  -

لحمٌد دمحم عبد النبى تامرعبد الحمٌد دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌكون للشرٌن المتضامن / تامرعبد ا -  25

اسكندرٌة  1971/  11/ 3موالٌد  -منفردا وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر ،،، وتم تعٌٌن السٌد / احمد عبدالحلٌم عبدالرحمن حسنٌن 

 66138برلم       21191118مصرى الجنسٌة مدٌر مسئول عن نشاط التخلٌص الجمركى ، تارٌخ :  -

وى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة طارق دمحم عبده دمحم الحنا -  26

والتولٌع عن الشركة منفردا وله اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل مع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والسحب واالٌداع من 

 17998برلم       21191119البنون وذلن بمفرده ، تارٌخ : 

طارق دمحم عبده دمحم الحناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة  -  27

والتولٌع عن الشركة منفردا وله اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل مع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والسحب واالٌداع من 

 17998برلم       21191119البنون وذلن بمفرده ، تارٌخ : 

طارق دمحم عبده دمحم الحناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة  -  28

والتولٌع عن الشركة منفردا وله اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل مع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والسحب واالٌداع من 

 17998برلم       21191119ن وذلن بمفرده ، تارٌخ : البنو

طارق دمحم عبده دمحم الحناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة  -  29

ة والسحب واالٌداع من والتولٌع عن الشركة منفردا وله اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل مع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌ

 17998برلم       21191119البنون وذلن بمفرده ، تارٌخ : 

دمحم فتوح هاشم زناتى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج شرٌن موصى مذكور بالعمد //// تعدل حك االدارة والتولٌع  -  31

فردٌن ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة للشرٌن / دمحم فتوح هاشم زناتى والشرٌن / حجازي فتوح هاشم مجتمعٌن او من

ضمن ؼرض الشركة وابرام جمنٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمؽعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك فى 

تولٌع على عمود رهن اصول فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتعامل مع كافة البنون بشان التسهٌالت االئتمانٌة وال

 71342برلم       21191113الشركة وااللتراض وكفاله الؽٌر بشرط ان ٌتم ، تارٌخ : 

دمحم فتوح هاشم زناتى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج شرٌن موصى مذكور بالعمد //// تعدل حك االدارة والتولٌع  -  31

ازي فتوح هاشم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة للشرٌن / دمحم فتوح هاشم زناتى والشرٌن / حج

ضمن ؼرض الشركة وابرام جمنٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمؽعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك فى 
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ان التسهٌالت االئتمانٌة والتولٌع على عمود رهن اصول فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتعامل مع كافة البنون بش

 71342برلم       21191113الشركة وااللتراض وكفاله الؽٌر بشرط ان ٌتم ، تارٌخ : 

دمحم فتوح هاشم زناتى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها او من ٌنوب عنه بتوكٌل ٌبٌح  -  32

 71342برلم       21191113 ذلن ، تارٌخ :

دمحم فتوح هاشم زناتى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها او من ٌنوب عنه بتوكٌل ٌبٌح  -  33

 71342برلم       21191113ذلن ، تارٌخ : 

شركة ثالثه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد سامح عبداللطٌؾ دمحم الظاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من ال -  34

،،، منح حك تفوٌض الؽٌر لكل من الشرٌكٌن المتضامنٌن / سامح عبداللطٌؾ دمحم الظاهر والسٌد/ دمحم احمد حسن الحلوجى فى كافه 

 71722برلم       21191113المسائل الممنوحه لهم فى بند االدارة والتولٌع ومنحهم حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ : 

كمال الدٌن دمحم ابراهٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن / عزت حمدي عبده عبدالبالً من  -  35

الشركة ///// انضمام عدد اثنان شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ///// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن / كمال الدٌن دمحم ابراهٌم  

جوع لبالً الشركاء وله فى ذلن الحك فى االلتراض والتعامل مع البنون وبٌع السٌارات والتصرؾ فى اصول علً منفردا دون الر

 61473برلم       21191113الشركة ، تارٌخ : 

كمال الدٌن دمحم ابراهٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن / عزت حمدي عبده عبدالبالً من  -  36

//// انضمام عدد اثنان شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ///// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن / كمال الدٌن دمحم ابراهٌم  الشركة /

علً منفردا دون الرجوع لبالً الشركاء وله فى ذلن الحك فى االلتراض والتعامل مع البنون وبٌع السٌارات والتصرؾ فى اصول 

 61473برلم       21191113الشركة ، تارٌخ : 

كمال الدٌن دمحم ابراهٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن المتضامن / عزت حمدي عبده عبدالبالً من  -  37

الشركة ///// انضمام عدد اثنان شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ///// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن / كمال الدٌن دمحم ابراهٌم  

فردا دون الرجوع لبالً الشركاء وله فى ذلن الحك فى االلتراض والتعامل مع البنون وبٌع السٌارات والتصرؾ فى اصول علً من

 61473برلم       21191113الشركة ، تارٌخ : 

ردٌن حك اسراء حسٌن دمحم دمحم على الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //// اضٌؾ للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منف -  38

 83812برلم       21191115االلتراض باسم وضمان الشركه ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن حك رهن اصول الشركه ، تارٌخ : 

حسام دمحم االمٌر دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة ///////// ، تارٌخ :  -  39

 78196برلم       21191116

ام دمحم االمٌر دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة ///////// ، تارٌخ : حس -  41

 78196برلم       21191116

حسام دمحم االمٌر دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة ///////// ، تارٌخ :  -  41

 78196  برلم     21191116

ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة ///////// ، تارٌخ :  -  42

 78196برلم       21191116

ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة ///////// ، تارٌخ :  -  43

 78196برلم       21191116

ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة ///////// ، تارٌخ :  -  44

 78196برلم       21191116
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دارة حسام دمحم االمٌر دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// تعدل حك اال -  45

ٌاسمٌن اٌمن دمحم  -اٌمن دمحم المهدي دمحم طه ٌوسؾ مع دمحم  االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( ,  -والتولٌع لٌصبح على النحو التالى/

حسام دمحم االمٌر دمحم  -حسام دمحم االمٌر دمحم احمد مع اٌمن دمحم المهدي)مجتمعٌن(  ,  -المهدي مع دمحم االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( , 

 78196برلم       21191116حمد مع ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي )مجتمعٌن( /////////// ، تارٌخ : ا

حسام دمحم االمٌر دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// تعدل حك االدارة  -  46

ٌاسمٌن اٌمن دمحم  -ٌوسؾ مع دمحم  االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( ,  اٌمن دمحم المهدي دمحم طه -والتولٌع لٌصبح على النحو التالى/

حسام دمحم االمٌر دمحم  -حسام دمحم االمٌر دمحم احمد مع اٌمن دمحم المهدي)مجتمعٌن(  ,  -المهدي مع دمحم االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( , 

 78196برلم       21191116احمد مع ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي )مجتمعٌن( /////////// ، تارٌخ : 

حسام دمحم االمٌر دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// تعدل حك االدارة  -  47

ٌاسمٌن اٌمن دمحم  -اٌمن دمحم المهدي دمحم طه ٌوسؾ مع دمحم  االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( ,  -والتولٌع لٌصبح على النحو التالى/

حسام دمحم االمٌر دمحم  -حسام دمحم االمٌر دمحم احمد مع اٌمن دمحم المهدي)مجتمعٌن(  ,  -المهدي مع دمحم االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( , 

 78196برلم       21191116احمد مع ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي )مجتمعٌن( /////////// ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// تعدل حك االدارة والتولٌع ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي  شركة تض -  48

ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي مع دمحم  -اٌمن دمحم المهدي دمحم طه ٌوسؾ مع دمحم  االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( ,  -لٌصبح على النحو التالى/

حسام دمحم االمٌر دمحم احمد مع ٌاسمٌن  - احمد مع اٌمن دمحم المهدي)مجتمعٌن(  , حسام دمحم االمٌر دمحم -االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( , 

 78196برلم       21191116اٌمن دمحم المهدي )مجتمعٌن( /////////// ، تارٌخ : 

رة والتولٌع ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// تعدل حك االدا -  49

ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي مع دمحم  -اٌمن دمحم المهدي دمحم طه ٌوسؾ مع دمحم  االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( ,  -لٌصبح على النحو التالى/

د مع ٌاسمٌن حسام دمحم االمٌر دمحم احم -حسام دمحم االمٌر دمحم احمد مع اٌمن دمحم المهدي)مجتمعٌن(  ,  -االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( , 

 78196برلم       21191116اٌمن دمحم المهدي )مجتمعٌن( /////////// ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///// تعدل حك االدارة والتولٌع  -  51

ٌاسمٌن اٌمن دمحم المهدي مع دمحم  -مع دمحم  االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( ,  اٌمن دمحم المهدي دمحم طه ٌوسؾ -لٌصبح على النحو التالى/

حسام دمحم االمٌر دمحم احمد مع ٌاسمٌن  -حسام دمحم االمٌر دمحم احمد مع اٌمن دمحم المهدي)مجتمعٌن(  ,  -االمٌر دمحم احمد )مجتمعٌن( , 

 78196برلم       21191116اٌمن دمحم المهدي )مجتمعٌن( /////////// ، تارٌخ : 

    21191117ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن///// ، تارٌخ :  -  51

 2323برلم   

    21191117ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن///// ، تارٌخ :  -  52

 2323برلم   

    21191117امل دمحم عبداللطٌؾ الساعً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن///// ، تارٌخ :  -  53

 2323برلم   

    21191117امل دمحم عبداللطٌؾ الساعً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن///// ، تارٌخ :  -  54

 2323لم   بر

ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// تخارج من الشركة كال من / ناصر دمحم عبدربه , حلٌمه دمحم  -  55

دروٌش , امٌنه دمحم عبدربه ، فوزٌه دمحم عبدربه ، فاطمه دمحم عبد ربه ، من الشركة ///// تخارج شرٌكة موصٌة مذكوره بالعمد 

ام شرٌن موصى لاصر مذكور بالعمد //////// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز ////// انضم

 2323برلم       21191117بمفرده ، تارٌخ : 

ٌمه دمحم ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// تخارج من الشركة كال من / ناصر دمحم عبدربه , حل -  56

دروٌش , امٌنه دمحم عبدربه ، فوزٌه دمحم عبدربه ، فاطمه دمحم عبد ربه ، من الشركة ///// تخارج شرٌكة موصٌة مذكوره بالعمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

////// انضمام شرٌن موصى لاصر مذكور بالعمد //////// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز 

 2323برلم       21191117خ : بمفرده ، تارٌ

امل دمحم عبداللطٌؾ الساعً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// تخارج من الشركة كال من / ناصر دمحم عبدربه , حلٌمه  -  57

ره بالعمد دمحم دروٌش , امٌنه دمحم عبدربه ، فوزٌه دمحم عبدربه ، فاطمه دمحم عبد ربه ، من الشركة ///// تخارج شرٌكة موصٌة مذكو

////// انضمام شرٌن موصى لاصر مذكور بالعمد //////// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز 

 2323برلم       21191117بمفرده ، تارٌخ : 

/ ناصر دمحم عبدربه , حلٌمه  امل دمحم عبداللطٌؾ الساعً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// تخارج من الشركة كال من -  58

دمحم دروٌش , امٌنه دمحم عبدربه ، فوزٌه دمحم عبدربه ، فاطمه دمحم عبد ربه ، من الشركة ///// تخارج شرٌكة موصٌة مذكوره بالعمد 

عبدالعزٌز  ////// انضمام شرٌن موصى لاصر مذكور بالعمد //////// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / ابراهٌم دمحم

 2323برلم       21191117بمفرده ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بما  -  59

للشرٌن المتضامن الطرؾ االول فى ذلن حك السحب واالٌداع وفتح الحسابات لدى البنون اما االئتمان والرهن والتوكٌل به مكفول 

 39941برلم       21191121من هذا العمد / احمد دمحم احمد رمضان ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ولهما حك االدارة والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بما  -  61

ى البنون اما االئتمان والرهن والتوكٌل به مكفول للشرٌن المتضامن الطرؾ االول فى ذلن حك السحب واالٌداع وفتح الحسابات لد

 39941برلم       21191121من هذا العمد / احمد دمحم احمد رمضان ، تارٌخ : 

 7188برلم       21191122كمال سلٌمان حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ، تارٌخ :  -  61

 7188برلم       21191122ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ، تارٌخ : كمال سلٌمان حسن  ش -  62

 7188برلم       21191122خالد سلٌمان حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ، تارٌخ :  -  63

 7188برلم       21191122خالد سلٌمان حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ، تارٌخ :  -  64

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة  / وتعدل حك االداره والتولٌع للشرٌن / كمال  كمال سلٌمان حسن  -  65

سلٌمان حسن بمفرده وله حك التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والبنون والمطاع العام والخاص واالفراد واصدار 

ض باسم الشركه االبموفمه جمٌع الشركاء وله حك توكٌل الؽٌر دون الشٌكات وتحصٌلها وال ٌحك له الرهن او البٌع او االلترا

 7188برلم       21191122الشركاء فى الشركه ، تارٌخ : 

كمال سلٌمان حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة  / وتعدل حك االداره والتولٌع للشرٌن / كمال  -  66

عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والبنون والمطاع العام والخاص واالفراد واصدار سلٌمان حسن بمفرده وله حك التولٌع 

الشٌكات وتحصٌلها وال ٌحك له الرهن او البٌع او االلتراض باسم الشركه االبموفمه جمٌع الشركاء وله حك توكٌل الؽٌر دون 

 7188برلم       21191122الشركاء فى الشركه ، تارٌخ : 

سلٌمان حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة  / وتعدل حك االداره والتولٌع للشرٌن / كمال  خالد -  67

سلٌمان حسن بمفرده وله حك التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والبنون والمطاع العام والخاص واالفراد واصدار 

ع او االلتراض باسم الشركه االبموفمه جمٌع الشركاء وله حك توكٌل الؽٌر دون الشٌكات وتحصٌلها وال ٌحك له الرهن او البٌ

 7188برلم       21191122الشركاء فى الشركه ، تارٌخ : 

خالد سلٌمان حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة  / وتعدل حك االداره والتولٌع للشرٌن / كمال  -  68

حك التولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والبنون والمطاع العام والخاص واالفراد واصدار  سلٌمان حسن بمفرده وله

الشٌكات وتحصٌلها وال ٌحك له الرهن او البٌع او االلتراض باسم الشركه االبموفمه جمٌع الشركاء وله حك توكٌل الؽٌر دون 

 7188برلم       21191122الشركاء فى الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191122امٌن عرفات دمحم الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ :  -  69

 72372برلم   

    21191122امٌن عرفات دمحم الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ :  -  71

 72372برلم   

    21191122امٌن عرفات دمحم الكٌالنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ :  -  71

 72372برلم   

    21191122امٌن عرفات دمحم الكٌالنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ :  -  72

 72372برلم   

برلم       21191123الموافمة على تعٌٌن الدكتور / دمحم عبدالمنعم عٌاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  73

12512 

موالٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -الموافمة على تعٌٌن السٌد/ دمحم عبدالعزٌز ابوؼانم   -  74

 12512م   برل    21191123

    21191123الموافمة على تعٌٌن الدكتور / دمحم عبدالمنعم عٌاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل /////// ، تارٌخ :  -  75

 12512برلم   

ارٌخ : موالٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل /////// ، ت -الموافمة على تعٌٌن السٌد/ دمحم عبدالعزٌز ابوؼانم   -  76

 12512برلم       21191123

منى دمحم عبد اللطٌؾ بشاره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضبح للشرٌكة المتضامنة / منى دمحم عبد اللطٌؾ بشاره منفرده  -  77

 85523برلم       21191123حك التولٌع عن الشركة فى كفاله الؽٌر ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله فى ذلن ماجد جرجس  نجٌب اسكندر  توصٌة  -  78

اوسع السلطات لتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبما فٌها التعامل مع البنون وصرؾ واٌداع الشٌكات 

الرهن وكفاله الؽٌر منفردا وله حك فى توكٌل الؽٌر فى كل او وفتح االعتمادات المستندٌة والتسهٌالت االئتمانٌة وله حك االلتراض و

 5678برلم       21191128بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد اسامه دمحم سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رضوان سالم جاد من الشركة  -  79

ة للشرٌن / احمد اسامه دمحم سلٌم بمفرده وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن ////  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشرك

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

ة وضمن اؼراضها وله التولٌع على عمود الشراء وفتح حسابات بنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان كل ذلن باسم الشرك

 87762برلم       21191129الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 

احمد اسامه دمحم سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رضوان سالم جاد من الشركة  -  81

حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌن / احمد اسامه دمحم سلٌم بمفرده وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  ////  تعدل

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

ادات الضمان كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله التولٌع على عمود الشراء وفتح حسابات بنكٌة واستصدار خطابات وشه

 87762برلم       21191129الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 

سالم جاد من الشركة  احمد اسامه دمحم سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج الشرٌن المتضامن / ابراهٌم رضوان -  81

////  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌن / احمد اسامه دمحم سلٌم بمفرده وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

ابات بنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله التولٌع على عمود الشراء وفتح حس

 87762برلم       21191129الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشرٌن المتضامن / ابراهٌم رضوان سالم جاد من الشركة احمد اسامه دمحم سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج ا -  82

////  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌن / احمد اسامه دمحم سلٌم بمفرده وله الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن 

والمصارؾ من سحب واٌداع اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

وفتح حسابات بنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله التولٌع على عمود الشراء 

 87762برلم       21191129الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  والمعدات وله ابرام كافة العمود والتصرفات المتعلمة بااللتراض من احمد اسامه دمحم سلٌم  شركة تضام -  83

الؽٌر او رهن او بٌع او تاجٌر اصل من اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمعدات وله حك توكٌل الؽٌر 

 87762برلم       21191129فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مد اسامه دمحم سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعدات وله ابرام كافة العمود والتصرفات المتعلمة بااللتراض من اح -  84

الؽٌر او رهن او بٌع او تاجٌر اصل من اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمعدات وله حك توكٌل الؽٌر 

 87762برلم       21191129فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد اسامه دمحم سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعدات وله ابرام كافة العمود والتصرفات المتعلمة بااللتراض من  -  85

الؽٌر او رهن او بٌع او تاجٌر اصل من اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمعدات وله حك توكٌل الؽٌر 

 87762برلم       21191129كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : فى 

احمد اسامه دمحم سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعدات وله ابرام كافة العمود والتصرفات المتعلمة بااللتراض من  -  86

المعدات وله حك توكٌل الؽٌر الؽٌر او رهن او بٌع او تاجٌر اصل من اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات و

 87762برلم       21191129فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عمر عالء الدٌن دمحم كمال  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ///// وتعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن /عالء الدٌن  -  87
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ة والتولٌع للشرٌن المتضامن /عالء الدٌن عمر عالء الدٌن دمحم كمال  شركة تضامن  شرٌن موصى  ///// وتعدل حك االدار -  88

دمحم كمال منفردا وله اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة وبالمسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراض 
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احمد دمحم عبدالممصود جاب هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة شرٌن  موصى مذكور بالعمد ،،،  -  89
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ٌنى اصلى او تبعى او الحصول على لروض وتسهٌالت ائتمانٌة والتولٌع على عمود التسهٌالت باسم الشركة لوحده وتمرٌر حك ع

وبتولٌعه منفردا دون الحاجه إلى تولٌع جمٌع الشركاء شخصٌا علٌها مع بماء بالى صالحٌات بند االدارة والتولٌع كما فى عمج 
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 63794برلم       21191111، تارٌخ :  295  2118/  12/ 15ابراهٌم مرسى احمد سٌد احمد  تجدٌد ثانى  -  113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 61741برلم       21191111، تارٌخ :  262  2118/7/21عزت فرج عبد النبى هٌكل  تجدٌد ثان  -  114

 61273برلم       21191111، تارٌخ :  267  2118/4/21احمد جابر دمحم احمد الحاج  تجدٌد ثان  -  115

 57185برلم       21191111، تارٌخ :  275  2117/9/16د المحسن حموده  تجدٌد ثانى فى محروس مسعد عب -  116

 29192برلم       21191111، تارٌخ :  264  2115/4/29منصور دمحم مصطفى ٌونس  تجدٌد اول فى  -  117

 29192لم   بر    21191111، تارٌخ :  265  2111/4/29منصور دمحم مصطفى ٌونس  تجدٌد ثانى فى  -  118

 29192برلم       21191111، تارٌخ :  266  2115/4/29منصور دمحم مصطفى ٌونس  تجدٌد ثالث فى  -  119

 14351برلم       21191111، تارٌخ :  291  2111/9/26رأفت دمحم عبدالحمٌد  تجدٌد اول فى  -  111

 14351برلم       21191111ارٌخ : ، ت 291  2116/9/26رأفت دمحم عبدالحمٌد  تجدٌد ثانى فى  -  111

 14351برلم       21191111، تارٌخ :  292  2111/9/26رأفت دمحم عبدالحمٌد  تجدٌد ثالث فى  -  112

 14351برلم       21191111، تارٌخ :  293  2116/9/26رأفت دمحم عبدالحمٌد  تجدٌد رابع فى  -  113

 71568برلم       21191113، تارٌخ :  335  2115/5/13اول اسالم عبدالمنعم عبدالعزٌز  تجدٌد  -  114

 43319برلم       21191113، تارٌخ :  311  2114/ 6/ 16دمحم عادل علً عثمان  تجدٌد ثانى  -  115

 64161برلم       21191113، تارٌخ :  326  2119/  1/ 4سمعان ادٌب اسعد عبد المسٌح  تجدٌد ثانى  -  116

 39451برلم       21191113، تارٌخ :  331  2113/5/7لى عبد االمنعم على  تجدٌد ثانى فى دمحم ع -  117

 39451برلم       21191113، تارٌخ :  332  2118/5/7دمحم على عبد االمنعم على  تجدٌد ثالث فى  -  118

 43243برلم       21191113، تارٌخ :  325  2114/  6/ 12هوٌدا صبحى دمحم على  تجدٌد اول  -  119

 12452برلم       21191113، تارٌخ :  336  2115/12/27عماد سعد احمد دمحم  تجدٌد رابع فى  -  121

برلم       21191113، تارٌخ :  318  2121/1/14سوبر حمادة درٌم  تجدٌد ثانى فى  -حمادة عبد السمٌع حسن ٌوسؾ  -  121

68843 

 22588برلم       21191113، تارٌخ :  312  2118/  11/ 18رابع ولٌم رٌاض عبدالشهٌد  تجدٌد  -  122

 63637برلم       21191113، تارٌخ :  332  2118/11/31دمحم السباعى احمد دمحم  تجدٌد ثانى فى  -  123

 73614برلم       21191113، تارٌخ :  317  2116/  4/ 11احمد منصور سعد منصور  تجدٌد اول  -  124

برلم       21191113، تارٌخ :  321  2117/4/4سٌد على على دمحم فرحات  تجدٌد اول  -د على على للرحالت سٌ -  125

76413 

 76413برلم       21191113، تارٌخ :  321  2117/4/4سٌد على على دمحم فرحات  تجدٌد اول  -  126

، تارٌخ :  387  2119/2/3حى زكرٌا دمحم  تجدٌد اول دٌنا ٌ -مكتب دٌنا ٌحى زكرٌا دمحم لنمل الموتى ) حانوتى (  -  127

 81713برلم       21191114

 81713برلم       21191114، تارٌخ :  387  2119/2/3دٌنا ٌحى زكرٌا دمحم  تجدٌد اول  -  128



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191114، تارٌخ :  381  2119/1/1دمحم سعد ابراهٌم دروٌش / السعد لالستٌراد والتصدٌر  تجٌدد اول  -  129

81545 

 77561برلم       21191114، تارٌخ :  354  2117/9/16ولٌد سعٌد دمحم عبدالحمٌد  تجدٌد اول  -  131

 64238برلم       21191114، تارٌخ :  344  2119/1/18احمد علً مصطفً المنسً  تجدٌد ثان  -  131

 8655برلم       21191114ارٌخ : ، ت 372  1999/2/16صبحى ٌوسؾ دمحم  تجدٌد اول  -  132

 8655برلم       21191114، تارٌخ :  373  2114/2/16صبحى ٌوسؾ دمحم  تجدٌد ثان  -  133

 8655برلم       21191114، تارٌخ :  374  2119/2/16صبحى ٌوسؾ دمحم  تجدٌد ثالث  -  134

 8655برلم       21191114، تارٌخ :  375  2114/2/16صبحى ٌوسؾ دمحم  تجدٌد  -  135

 8655برلم       21191114، تارٌخ :  376  2119/2/16صبحى ٌوسؾ دمحم  تجدٌد خامس  -  136

 63113برلم       21191114، تارٌخ :  339  2118/11/27دمحم محمود حافظ دمحم  تجدٌد ثانى فى  -  137

 11131برلم       21191114ٌخ : ، تار 347  2111/5/28وحٌد صابر على بركات  تجدٌد اول فى  -  138

 11131برلم       21191114، تارٌخ :  348  2115/5/28وحٌد صابر على بركات  تجدٌد ثانى فى  -  139

 11131برلم       21191114، تارٌخ :  349  2111/5/28وحٌد صابر على بركات  تجدٌد ثالث فى  -  141

 11131برلم       21191114، تارٌخ :  351  2115/5/28وحٌد صابر على بركات  تجدٌد رابع فى  -  141

 61998برلم       21191114، تارٌخ :  383  2118/8/4عزة السٌد سٌد احمد دمحم  تجدٌد ثان  -  142

 63113برلم       21191114، تارٌخ :  341  2117/6/21دمحم محمود حافظ دمحم  تجدٌد اول فى  -  143

 67486برلم       21191115، تارٌخ :  417  2114*/  9/ 15عال عبدالرحمن  تجددٌد اول خلٌل محمود عبدال -  144

 49981برلم       21191115، تارٌخ :  435  2116/4/27محمود خلٌفه مصطفى  تجدٌد اول  -  145

 62566  برلم     21191115، تارٌخ :  398  2113/  9/ 11ابراهٌم خلٌل ابراهٌم شعبان  تجدٌد اول  -  146

 62566برلم       21191115، تارٌخ :  399  2118/  9/ 11ابراهٌم خلٌل ابراهٌم شعبان  تجدٌد ثانى  -  147

 79693برلم       21191115، تارٌخ :  433  2118/  7/ 11هند مصطفى دمحم عثمان على  تجدٌد اول  -  148

 74461برلم       21191115، تارٌخ :  416  2116/7/25دمحم خمٌس حسن على عبدالمجٌد  تجدٌد اول  -  149

 62379برلم       21191115، تارٌخ :  412  2113/8/27عصام الدٌن على دمحم فاٌز  تجدٌد اول  -  151

 62379برلم       21191115، تارٌخ :  413  2118/8/27عصام الدٌن على دمحم فاٌز  تجدٌد ثان  -  151

 19261برلم       21191115، تارٌخ :  411  2117/  12/ 13تجدٌد رابع   عصام الدٌن فتحى دمحم -  152

 81136برلم       21191115، تارٌخ :  431  2118/11/24نادر حسن سالمه موسى  تجدٌد اول  -  153

 19261برلم       21191115، تارٌخ :  411  2113/  6 13عصام الدٌن فتحى دمحم  تجدٌد ثالث  -  154

 19261برلم       21191115، تارٌخ :  412  2118/  6/ 13صام الدٌن فتحى دمحم  تجدٌد رابع ع -  155



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191115، تارٌخ :  438  2114/12/24دمحم جمال على عوض برٌمع / برٌمع للتورٌدات والمماوالت  تجدٌد اول فى  -  156

 68559برلم   

 23264برلم       21191115، تارٌخ :  391  2118/ 12/ 11جمال دمحم فاضل عبدالجلٌل  تجدٌد رابع  -  157

 61829برلم       21191116، تارٌخ :  461  2118/  5/ 27احمد حلمى كامل ابوالعٌش  تجدٌد ثانى  -  158

 74147برلم       21191116، تارٌخ :  467  2116/6/14إٌمان منصور عبدالؽنى على  تجدٌد اول فى  -  159

 24921برلم       21191116، تارٌخ :  464  2114/5/6عبد الشهٌد  جندى  تجدٌد ثالث ماهر   -  161

 37792برلم       21191116، تارٌخ :  441  2112/  11/ 26ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم الكٌالنى  تجدٌد ثانى  -  161

 37792برلم       21191116، تارٌخ :  441  2117/  11/ 26ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم الكٌالنى  تجدٌد ثالث  -  162

 3327برلم       21191116، تارٌخ :  443  2116/  4/ 3دمحم محمود محمود الحناوى  تجدٌد خامس -  163

 65577برلم       21191116، تارٌخ :  461  2114/4/26عبد المعطى فاروق عبد المعطى عٌسوى  تجدٌد اول  -  164

 58121برلم       21191116، تارٌخ :  446  2112/  11/ 5رحٌم بخٌت  تجدٌد اول حسن احمد عبد ال -  165

 58121برلم       21191116، تارٌخ :  447  2117/  11/ 5حسن احمد عبد الرحٌم بخٌت  تجدٌد ثانى  -  166

 35644م   برل    21191116، تارٌخ :  474  2112/3/11دمحم صالحٌن عبد الحافظ  تجدٌد ثانى فى  -  167

 35644برلم       21191116، تارٌخ :  475  2117/3/11دمحم صالحٌن عبد الحافظ  تجدٌد ثالث فى  -  168

 78469برلم       21191116، تارٌخ :  453  2118/1/8احمد هاشم دمحم خلؾ هللا  تجدٌد اول  -  169

 78561برلم       21191117، تارٌخ :  482  2118/  1/ 21خالد خمٌس دمحم ابراهٌم بٌومى  تجدٌد اول  -  171

 57412برلم       21191117، تارٌخ :  481  2117/  11/ 2سمٌر لطفى متى ؼبرس  تجدٌد ثانى  -  171

 77476برلم       21191117، تارٌخ :  514  2117/9/5احمد اسماعٌل عبد الجواد داود  تجدٌد اول  -  172

 37132برلم       21191117، تارٌخ :  499  2117/8/4جدٌد دمحم فتحً دمحم جمعه  ت -  173

 71717برلم       21191117، تارٌخ :  493  2115/5/23عٌد سٌد عٌد على  تجدٌد اول  -  174

 6615برلم       21191117، تارٌخ :  479  2118/  2/ 1جابر  خلٌل ابراهٌم سالم  تجدٌد خامس  -  175

 6615برلم       21191117، تارٌخ :  479  2118/  2/ 1ى إلى / جابر خلٌل ابراهٌم  تجدٌد خامس تعدل االسم التجار -  176

 9878برلم       21191117، تارٌخ :  525  2114/11/23احمد دمحم احمد محمود  تجدٌد  -  177

 59819برلم       21191117، تارٌخ :  489  2118/3/18عمرو عبده سعٌد فرج  تجدٌد ثان  -  178

 33356برلم       21191117، تارٌخ :  516  2116/  1/7عبدالداٌم ٌوسؾ محمود دمحم  تجدٌد ثالث  -  179

 77813برلم       21191117، تارٌخ :  515  2117/11/14فؤاد فؤاد دمحم سعٌد  تجدٌد اول  -  181

 17123برلم       21191118رٌخ : ، تا 492  2112/  5/ 29عبدالحكٌم السٌد دمحم ٌوسؾ  تجدٌد اول  -  181

 81387برلم       21191121، تارٌخ :  531  2118/12/8مهدى دمحم عبدالحلٌم مهدى  تجدٌد اول فى  -  182



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191121، تارٌخ :  531  2118/12/8مهدى دمحم عبدالحلٌم مهدى / المهدى للرحالت  تجدٌد اول فى  -  183

81387 

 15812برلم       21191121، تارٌخ :  577  2112/1/13ن كامل  تجدٌد خالد عثما -  184

 15812برلم       21191121، تارٌخ :  578  2117/1/13خالد عثمان كامل  تجدٌد  -  185

 63463برلم       21191121، تارٌخ :  558  2118/11/18احمد المطب حلمى لطب العرٌان  تجدٌد ثان  -  186

 25968برلم       21191121، تارٌخ :  561  2114/7/26ى عوض  تجدٌد صالح ذكر -  187

 57914برلم       21191121، تارٌخ :  531  2117/11/13دمحم شحاته عبد الرازق  تجدٌد ثان  -  188

 39351برلم       21191121، تارٌخ :  566  2118/4/29نجالء محمود عبد ربه  تجدٌد  -  189

 64161برلم       21191121، تارٌخ :  582  2119/1/4حمود عبد الحلٌم  تجدٌد ثانى فى عفاؾ صالح م -  191

 79141برلم       21191121، تارٌخ :  545  2118/3/24رٌاض دسولى رٌاض دسولى  تجدٌد اول  -  191

 24298  برلم     21191121، تارٌخ :  583  2119/3/14السٌد منشاوى صادق حسن  تجدٌد رابع فى  -  192

 38428برلم       21191121، تارٌخ :  566  2118/1/8احمد صبره احمد حسن  تجدٌد  -  193

 18261برلم       21191121، تارٌخ :  565  2117/9/18حسن جمٌل فتح هللا عامر  تجدٌد  -  194

 61224برلم       21191121، تارٌخ :  579  2118/6/18دمحم احمد محروس دمحم جاب هللا  تجدٌد ثانى فى  -  195

 41676برلم       21191121، تارٌخ :  541  2118/1/4سعد شعبان دمحم  تجدٌد ثالث  -  196

 81456برلم       21191121، تارٌخ :  581  2118/  12/ 16دمحم عبدالعظٌم عبدالفتاح سلٌمان  تجدٌد اول  -  197

 35311برلم       21191121، تارٌخ :  542  2117/1/26دمحم حمد حسن جاد الرب  تجدٌد  -  198

 37817برلم       21191121، تارٌخ :  562  2117/11/28اٌمان احمد على حسن  تجدٌد ثالث  -  199

 68464برلم       21191121، تارٌخ :  533  2114/12/16حامد احمد حامد على  تجدٌد اول  -  211

 41311برلم       21191121، تارٌخ :  543  2113/11/16ممدوح عامر حماد  تجدٌد ثانى فى  -  211

 41311برلم       21191121، تارٌخ :  544  2118/11/16ممدوح عامر حماد  تجدٌد ثالث فى  -  212

 21185برلم       21191121، تارٌخ :  617  2118/  3/ 4احمد دمحم فرٌد مسعود  تجدٌد رابع  -  213

، تارٌخ :  586  2118/11/7إلى / ابراهٌم سعٌد ابراهٌم بن / بن لعموم االستٌراد والتصدٌر  تجدٌد  تعدل االسم التجارى -  214

 7787برلم       21191121

 7787برلم       21191121، تارٌخ :  586  2118/11/7ابراهٌم سعٌد ابراهٌم دمحم  تجدٌد  -  215

 55854برلم       21191121، تارٌخ :  611  2117/  6/ 11رشا عبدالسالم محمود دمحم  تجدٌد ثانى  -  216

 1651برلم       21191121، تارٌخ :  585  2115/5/22محمود ابراهٌم حسن  تجدٌد  -  217

 63117برلم       21191121، تارٌخ :  598  2118/11/278دمحم السٌد احمد فرج  تجدٌد ثان  -  218



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 79478برلم       21191121، تارٌخ :  614  2118/6/3دٌد اول شولى سعٌد صابر ٌوسؾ ابراهٌم  تج -  219

 62111برلم       21191121، تارٌخ :  595صٌدلٌة د/ فوزي ودٌع عطٌه ابراهٌم     -  211

 43819برلم       21191121، تارٌخ :  588  2114/8/8اسالم دمحم احمد حالوه  تجدٌد ثان  -  211

 64169برلم       21191121، تارٌخ :  593  2119/1/5ى  تجدٌد ثان جرجس ممتاز مٌخائٌل مت -  212

 55659برلم       21191121، تارٌخ :  612  2112/5/31احمد محمود هاشم عبدهللا  تجدٌد اول  -  213

 55659برلم       21191121، تارٌخ :  613  2117/5/31احمد محمود هاشم عبدهللا  تجدٌد ثان  -  214

 75484برلم       21191121، تارٌخ :  591  2116/12/15معتمد موسى المهر  تجدٌد اول  عٌد -  215

 64755برلم       21191122، تارٌخ :  621  2119/2/24اسالم اسامه عبد السالم رضوان  تجدٌد ثان  -  216

 61971برلم       21191122، تارٌخ :  661  2118/  8/ 3اسامه مصطفى كمال عبدالحلٌم  تجدٌد ثانى  -  217

 21286برلم       21191122، تارٌخ :  648  2113/6/22رٌدى رزق رٌاض  تجدٌد ثالث  -  218

 21286برلم       21191122، تارٌخ :  649  2118/6/22رٌدى رزق رٌاض  تجدٌد  -  219

 67932برلم       21191122، تارٌخ :  661  2114/11/28سامح رافت حسن المماش  تجدٌد اول فى  -  221

 69113برلم       21191122، تارٌخ :  641  2115/2/2رمضان عبدالرحمن دمحم نصر  تجدٌد اول  -  221

 8567برلم       21191122، تارٌخ :  645  2119/ 2/ 5الدكتورة /  امانى على حامد النجار  تجدٌد خامس  -  222

    21191122، تارٌخ :  645  2119/ 2/ 5د احمد النجار  تجدٌد خامس تصحٌح االسم التجارى الى امانى على حام -  223

 8567برلم   

 45222برلم       21191122، تارٌخ :  652  2115/1/15ٌاسر السٌد امٌن احمد  تجدٌد ثانى فى  -  224

 44994برلم       21191122، تارٌخ :  632  2114/12/21منشأه ابوالحسن لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد ثانى فى  -  225

 51155برلم       21191122، تارٌخ :  627  2116/5/3ٌسرى متولى عبد العزٌز حسانٌن  تجدٌد ثان  -  226

 627  2116/5/3ٌسرى متولى عبد العزٌز حسانٌن  تجدٌد ثان  -تعدل االسم التجارى الى / مؤسسة ٌسرى لتوزٌع االدوٌة  -  227

 51155   برلم    21191122، تارٌخ : 

 62188برلم       21191122، تارٌخ :  651  2118/8/11جوزٌؾ كرم ٌس دانٌال  تجدٌد ثان  -  228

 64264برلم       21191122، تارٌخ :  631  2119/1/19كرٌم فرج عبد اللطٌؾ فرج  تنجدٌد ثان  -  229

 64762برلم       21191122:  ، تارٌخ 641  2114/2/24امٌنه عبد الرحمن دمحم نصر  تجدٌد اول  -  231

 64762برلم       21191122، تارٌخ :  641  2119/2/24امٌنه عبد الرحمن دمحم نصر  تجدٌد ثان  -  231

 14246برلم       21191122، تارٌخ :  638  2116/9/17شرٌؾ محمود ابراهٌم  تجدٌد رابع  -  232

 61685برلم       21191123، تارٌخ :  714  2118/  7/ 15سامٌة عبد الفضٌل ابو طالب  تجدٌد ثانى  -  233

 77321برلم       21191123، تارٌخ :  674  2117/8/5ولٌد دمحمى رزق دمحم/صٌدلٌة د/ولٌد عطٌان  تجدٌد اول  -  234
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 51925برلم       21191123، تارٌخ :  711  2111/6/28سالمه سعٌد مٌهوب  تجدٌد اول فى  -  235

 51925برلم       21191123، تارٌخ :  712  2116/6/28مه سعٌد مٌهوب  تجدٌد ثانى فى سال -  236

 62739برلم       21191123، تارٌخ :  672  2118/9/24شعبان على عبدالمنطلب ٌوسؾ  تجدٌد ثان  -  237

 81279برلم       21191123، تارٌخ :  676  2118/  11/ 21رحاب صالح الدٌن على عبدالفتاح  تجدٌد اول  -  238

 77747برلم       21191123، تارٌخ :  718  2117/11/7زهٌه رشدي مسعود شنوده  تجدٌد اول  -  239

 77747برلم       21191123، تارٌخ :  718  2117/11/7تعدل السمه التجارٌة الى / المحبه لتجارة الفٌبر  تجدٌد اول  -  241

 42198برلم       21191123، تارٌخ :  664  2114/3/3ٌد ثان دمحم محمود دمحم رزق  تجد -  241

 62145برلم       21191123، تارٌخ :  691  2113/8/12صٌدلٌه/ الهام عبدالحكٌم محمود عبدالعزٌز  تجدٌد اول  -  242

 62145برلم       21191123، تارٌخ :  694  2118/8/12صٌدلٌه/ الهام عبدالحكٌم محمود عبدالعزٌز  تجدٌد ثان  -  243

 75719برلم       21191123، تارٌخ :  684  2117/1/16دمحم سلمى دمحم امٌن  تجدٌد اول  -  244

 11571برلم       21191123، تارٌخ :  675  2115/2/8مصطفى رزق عبدالمحسن  تجدٌد  -  245

 42269برلم       21191123: ، تارٌخ  683  2114/  3/ 9الحسٌن مراد ابراهٌم دمحم  تجدٌد ثانى  -  246

 44256برلم       21191127، تارٌخ :  744  2119/9/22صٌدلٌه د/ ولٌد سعٌد عطٌه عٌد  تجدٌد اول  -  247

 44256برلم       21191127، تارٌخ :  745  2114/9/22صٌدلٌه د/ ولٌد سعٌد عطٌه عٌد  تجدٌد ثان  -  248

 79335برلم       21191127، تارٌخ :  751  2118/  3/ 14اول صالح محمود بلتاجى عمر  تجدٌد -  249

 6841برلم       21191127، تارٌخ :  724  2118/  3/ 22عطٌه حسن على حسن  تجدٌد خامس  -  251

 341برلم       21191127، تارٌخ :  733  2114/  11/ 9سعاد دمحم نصر دمحم عبد الوهاب  تجدٌد اول  -  251

 69984برلم       21191127، تارٌخ :  719  2115/3/31دمحم دمحم دمحم الصباغ  تجدٌد اول  محمود -  252

 21777برلم       21191127، تارٌخ :  712  2118/5/11عٌد احمد عٌد خلٌل  تجدٌد رابع  -  253

 18613   برلم    21191127، تارٌخ :  741  2117/  11/ 21سهٌر عٌد السٌد مصطفى  تجدٌد رابع  -  254

 64514برلم       21191127، تارٌخ :  727  2119/2/5دمحم حسن دمحم حسن  تجدٌد ثان  -  255

 51351برلم       21191127، تارٌخ :  479  2111/  5/ 22وداد حسن على خفاجه  تجدٌد اول  -  256

 51351برلم       21191127، تارٌخ :  748  2116/  5/ 22وداد حسن على خفاجه  تجدٌد ثانى  -  257

برلم       21191127، تارٌخ :  711  2118/  6/ 11حسنٌن للمماوالت / اشرؾ السٌد حسنٌن حسٌن  تجدٌد اول  -  258

79548 

برلم       21191127، تارٌخ :  711  2118/  6/ 11ٌعدل االسم التجارى إلى / اشرؾ السٌد حسنٌن حسٌن  تجدٌد اول  -  259

79548 

 61532برلم       21191127، تارٌخ :  742  2113/7/6الد عبد الحمٌد مرسى ابراهٌم  تجدٌد اول خ -  261
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 75119برلم       21191127، تارٌخ :  737  2116/11/23اٌمن صادق خلؾ هللا دمحم  تجدٌد اول فى  -  262

 5784برلم       21191128، تارٌخ :  788  2112/9/9جمال عبدالحمٌد حسٌن شحاته  تجدٌد  -  263

 5784برلم       21191128، تارٌخ :  789  2117/9/9جمال عبدالحمٌد حسٌن شحاته  تجدٌد  -  264

برلم       21191128، تارٌخ :  791  2119/1/4بى  تجدٌد ثالث اسامه فتحى عبد الرازق الطٌبى/ صٌدلٌه د اسامه الطٌ -  265

41677 

 77851برلم       21191128، تارٌخ :  773  2117/11/18محمود حسن دمحم دمحم  تجدٌد اول  -  266

 62943برلم       21191128، تارٌخ :  757  2118/11/16محمود السٌد رزق عبد الرازق  تجدٌد ثان  -  267

 68413برلم       21191128، تارٌخ :  763  2114/12/14احمد دمحم ابراهٌم عبدهللا  تجدٌد اول  -  268

 61654برلم       21191128، تارٌخ :  776  2113/7/13نبٌل محمود سلٌمان خلٌفة  تجدٌد اول فى  -  269

 61654برلم       21191128، تارٌخ :  777  2118/7/13نبٌل محمود سلٌمان خلٌفة  تجدٌد ثانى فى  -  271

 36399برلم       21191128، تارٌخ :  811  2117/5/29دمحم دمحم سعٌد بخٌت  تجدٌد ثالث فى  -  271

 45613برلم       21191128، تارٌخ :  768  2115/  2/ 28هانى كمال فهٌم روس  تجدٌد ثانى  -  272

 71798برلم       21191128، تارٌخ :  762  2115/5/27ماجد كمال الدٌن على احمد زٌن  تجدٌد اول  -  273

 81844برلم       21191128، تارٌخ :  771  2119/2/26اسامه زكرٌا دمحم معوض السٌد  تجدٌد اول  -  274

د تعدل االسم التجارى إلى / اسامه زكرٌا دمحم معوض السً / مكتب اسامه زكرٌا دمحم معوض لنمل الموتى وحانوتى  تجدٌ -  275

 81844برلم       21191128، تارٌخ :  771  2119/2/26اول 

 81313برلم       21191128، تارٌخ :  783  2118/11/27دمحم صبحى السٌد احمد  تجدٌد اول  -  276

 41677برلم       21191128، تارٌخ :  791اسامه فتحى عبد الرازق الطٌبى/ صٌدلٌه د اسامه الطٌبى     -  277

 61711برلم       21191128، تارٌخ :  759  2118/  5/ 21هم احمد خلٌفه حسن  تجدٌد ثانى اد -  278

برلم       21191128، تارٌخ :  792  2117/7/31اسامه فتحى عبد الرازق الطٌبى/ صٌدلٌه د اسامه الطٌبى  تجدٌد اول  -  279

41677 

 66587برلم       21191128، تارٌخ :  771  2114/  7/ 1اسالم دمحم حسن احمد  تجدٌد اول  -  281

 52439برلم       21191128، تارٌخ :  786  2111/  11/ 29حسن بٌومى حسن ٌوسؾ الفمى  تجدٌد اول  -  281

 59128برلم       21191128، تارٌخ :  781  2118/1/29حسن دمحم حسن علً مصطفً  تجدٌد ثان  -  282

 18391برلم       21191129، تارٌخ :  833  2117/11/1دٌد  ثان مرٌم السٌد دمحم فوزى  تج -  283

 18391برلم       21191129، تارٌخ :  834  2112/11/1مرٌم السٌد دمحم فوزى  تجدٌد  -  284

 18391برلم       21191129، تارٌخ :  835  2117/11/1مرٌم السٌد دمحم فوزى  تجدٌد  -  285

 53689برلم       21191129، تارٌخ :  812  2112/  1/ 31وفٌك حامد  تجدٌد اول اٌمان زٌن العابدٌن ت -  286
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 65376برلم       21191129، تارٌخ :  837  2118/11/21اٌمان على السٌد فراج  تجدٌد اول فى  -  288

 14376برلم       21191129، تارٌخ :  816  2116/  9/ 29جابر  السٌد  ابراهٌم  تجدٌد رابع  -  289

 62185برلم       21191129، تارٌخ :  828  2118/8/11عادل على السٌد دمحم  تجدٌد ثانى فى  -  291

 56115برلم       21191129، تارٌخ :  841  2117/6/26فى  خالد دمحم حسن على النمر / النمر للرحالت  تجدٌد ثانى -  291

برلم       21191129، تارٌخ :  841  2117/6/26ٌعدل االسم التجارى الى / خالد دمحم حسن على  تجدٌد ثانى فى  -  292

56115 

    21191129، تارٌخ :  818  2113/4/23ابراهٌم احمد ابراهٌم الخواجه / الخواجه لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد اول  -  293

 39324برلم   

    21191129، تارٌخ :  819  2118/4/23ابراهٌم احمد ابراهٌم الخواجه / الخواجه لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد ثالث  -  294

 39324برلم   

 15311برلم       21191129، تارٌخ :  822  2116/12/5كمال احمد عبدالرحمن  تجدٌد ثان  -  295

 15311برلم       21191129، تارٌخ :  823  2111/12/5كمال احمد عبدالرحمن  تجدٌد  -  296

 15311برلم       21191129، تارٌخ :  824  2116/12/5كمال احمد عبدالرحمن  تجدٌد  -  297

 56284برلم       21191131، تارٌخ :  876  2112/  7/ 8دمحم حسن دمحم حسن محمود  تجدٌد اول  -  298

 56284برلم       21191131، تارٌخ :  877  2117/  7/ 8دمحم حسن دمحم حسن محمود  تجدٌد ثانى  -  299

    21191131، تارٌخ :  849  2118/  5/ 26الشافعى لالطراؾ الصناعٌة / تامر ابراهٌم سٌد احمد الشافعى  تجدٌد ثانى  -  311

 61786برلم   

 63953برلم       21191131، تارٌخ :  853  2113/  12/ 28الفمى للرحالت  تجدٌد اول  احمد على دمحم الفمى / -  311

 63953برلم       21191131، تارٌخ :  854  2118/  12/ 28احمد على دمحم الفمى / الفمى للرحالت  تجدٌد ثانى  -  312

 62811برلم       21191131، تارٌخ :  912  2113/  11/ 5احمد بسٌونى عبد العزٌز ابراهٌم  تجدٌد اول  -  313

 62811برلم       21191131، تارٌخ :  913  2118/  11/ 5احمد بسٌونى عبد العزٌز ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  314

 79142برلم       21191131، تارٌخ :  852  2118/3/24منى عبدالمنعم عبدالحمٌد ابوحسٌن  تجدٌد اول فى  -  315

 64439برلم       21191131، تارٌخ :  856  2119/  2/ 1ٌل موسً ٌوسؾ  تجدٌدثانى مدحت مٌش -  316

 39579برلم       21191131، تارٌخ :  851  2118/5/19جٌهان دمحم حسن سلٌمان  تجدٌد ثالث فى  -  317

 51113برلم       21191131، تارٌخ :  862  2116/5/8رشا شرٌؾ عز الدٌن محمود حسن ٌوسؾ  تجدٌد ثانى فى  -  318

    21191131، تارٌخ :  843  2119/  1/ 28دمحم عبد المحسن حسن الكومى / الكومى لتاجٌر السٌارات  تجدٌد اول  -  319

 81672برلم   

 81381برلم       21191131، تارٌخ :  917  2118/12/5دمحم دمحم عبداللطٌؾ دمحم زهران  تجدٌد اول فى  -  311
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 79521برلم       21191131، تارٌخ :  889  2118/  6/ 6فتحى دمحم السعٌد ندا  تجدٌد اول  -  315

 61395برلم       21191131، تارٌخ :  855  2118/  6/ 26نجٌهى  تجدٌد ثانى موسى اسماعٌل عبدهللا الج -  316

، تارٌخ :  889  2118/  6/ 6تعدل االسم التجارى الى / اسكندرٌه للمماوالت المتكامله / فتحى دمحم السعٌد ندا  تجدٌد اول  -  317
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 57998برلم       21191131، تارٌخ :  891  2117/  11/ 19سعد دمحم اسماعٌل سٌد احمد  تجدٌد ثانى  -  329

 31667برلم       21191131، تارٌخ :  869  2116/  1/ 8موسً ماٌز جورجً عطٌه  تجدٌد اول  -  331

 55265برلم       21191131، تارٌخ :  917  2117/  5/ 9اشرؾ مدبولى حامد نوٌر  تجدٌد ثانى  -  331

، تارٌخ :  923  2119/  2/ 4تعدل االسم التجارى لٌصبح / حسٌن على شاكر لتجاره المنتجات الكٌماوٌه  تجدٌد اول  -  332

 81713برلم       21191131

، تارٌخ :  923  2119 / 2/ 4حسٌن على شاكر لتجارة المنتجات الكٌماوٌه واالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد اول  -  333

 81713برلم       21191131

 63334برلم       21191131، تارٌخ :  953  2113/  11/ 11دمحم الزرلا على مسعود  تجدٌد اول  -  334

 63334برلم       21191131، تارٌخ :  953  2118/  112/ 11دمحم الزرلا على مسعود  تجدٌد ثانى  -  335

 78478برلم       21191131، تارٌخ :  943  2118/  1/ 9د عبدالمادر  تجدٌد اولسعد دمحم السٌ -  336



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 75962برلم       21191131، تارٌخ :  941  2117/2/12مجدى سعٌد مسعود دمحم  تجدٌد اول فى  -  337

 41753لم   بر    21191131، تارٌخ :  926  2118/  9/ 13احمد عبدالمجٌد طلبه على موسى  تجدٌد ثالث  -  338

 78666برلم       21191131، تارٌخ :  928  2118/2/3دمحم االنصارى البدرى ابوالحسن  تجدٌد اول فى  -  339

تعدل االسم التجارى إلى / عزه عبدالمنعم احمد حمدان / حمدان للتوزٌع والخدمات الصناعٌه  تجدٌد اول فى  -  341

 61261لم   بر    21191131، تارٌخ :  946  2114/11/18

 61261برلم       21191131، تارٌخ :  946  2114/11/18عزه عبدالمنعم احمد حمدان  تجدٌد اول فى  -  341

 58143برلم       21191131، تارٌخ :  913  2117/  11/ 27عصام ابراهٌم مجلً احمد  تجدٌد ثانى  -  342

 41132برلم       21191131، تارٌخ :  951  2118/  11/ 25دمحم عبدالمنعم دمحم حسن  تجدٌد ثالث  -  343

 51114برلم       21191131، تارٌخ :  948  2111/  7/ 4عبٌر ابراهٌم فهٌم ابراهٌم  تجدٌد اول  -  344

 51114برلم       21191131، تارٌخ :  949  2116/ 7/ 4عبٌر ابراهٌم فهٌم ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  345

 61881برلم       21191131، تارٌخ :  924  2118/  5/  29ٌده ٌوسؾ  تجدٌد اول ماجد عبده جو -  346

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 38531برلم       21191111، تارٌخ :  23  2118/  1/ 9ٌحًٌ زكً علً وشرٌكه  تجدٌد اؼول  -  1

برلم       21191111، تارٌخ :  5  2118/4/7رٌة / عبد المنعم ابراهٌم راشد وشركاه  تجدٌد اول فى شركة نوار التجا -  2

16187 

برلم       21191112، تارٌخ :  48  2118/  11/ 12معرض سعد االسٌوطى ) سعد صموئٌل ممار وشركاه (  تجدٌد ثالث  -  3

41149 

 8291برلم       21191112، تارٌخ :  61  2118/12/22جدٌد خامس امجد عرٌان وشركاه / مارٌن للمفروشات  ت -  4

    21191113، تارٌخ :  82  2118/6/1الصفا والمروه لتجاره كمالٌات السٌارات  / حمدى احمد ابراهٌم وشرٌكه  تجدٌد  -  5

 21181برلم   

 9735برلم       21191113خ : ، تارٌ 113  2114/  9/ 29شركه مصر لالسواق الحره س م ت م  تجدٌد اول  -  6

 9735برلم       21191113، تارٌخ :  112شركه مصر لالسواق الحره س م ت م     -  7

 9735برلم       21191113، تارٌخ :  111شركه مصر لالسواق الحره س م ت م     -  8

 9735برلم       21191113، تارٌخ :  111شركه مصر لالسواق الحره س م ت م     -  9

 64339برلم       21191113، تارٌخ :  88  2119/1/25دمحم منٌر ٌوسؾ وشرٌكته  تجدٌد ثانى  -  11

 41741برلم       21191114، تارٌخ :  1115  2117/  2/ 8ال ٌوجد  تجدٌد اول  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191114، تارٌخ :  1115  2117/  2/ 8باهر   دمحم بٌومً وشرٌكه  تجدٌد اول  -شركة بروفٌشنالز لخدمات التؽذٌة  -  12

 41741برلم   

برلم       21191116، تارٌخ :  129  2119/1/27احمد عادل حمدى وهشام المصرى وشرٌكهما  تجدٌد ثالث فى  -  13

41918 

برلم       21191116، تارٌخ :  141  2117/  3/ 16شرٌؾ دمحم فتحى السهرٌجً وشركاه  تجدٌد ثالث  -سوكٌت  -  14

16339 

 16339برلم       21191116، تارٌخ :  141  2117/  3/ 16سوكٌت / دمحم نبٌل محمود السهرٌجً وشركاه  تجدٌد ثالث  -  15

    21191116، تارٌخ :  141  2117/  11/ 29مركز االسكندرٌه للكلً د/ صالح نجا ، د/ هدي بسٌونى  تجدٌد اول  -  16

 78142برلم   

برلم       21191116، تارٌخ :  154  2116/  12/ 11تجدٌد ثالث   1د دمحم حسن العروسً وشرٌكه شركه دمحم احم -  17

34983 

 72872برلم       21191118، تارٌخ :  189  2115/12/21احمد طه احمد الفمى وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  18

 38831برلم       21191118، تارٌخ :  168  2118/2/23دمحم احمد دمحم وشركاه  تجدٌد ثالث  -  19

 4381برلم       21191118، تارٌخ :  187  2116/11/21شركه سمٌره خلٌل وشركاها  تجدٌد  -  21

، تارٌخ :  185  2119/9/21جورج عبد هللا خلٌل وشرٌكه الستٌراد و تصدٌر االكسسوار الحرٌمى  تجدٌد ثانى فى  -  21

 26633برلم       21191118

، تارٌخ :  1876  2114/9/21بد هللا خلٌل وشرٌكه الستٌراد و تصدٌر االكسسوار الحرٌمى  تجدٌد ثالث فى جورج ع -  22

 26633برلم       21191118

 64673برلم       21191118، تارٌخ :  163  2114/  2/ 18اسالم الدٌب وشركاه  تجدٌد ثانى  -  23

    21191119، تارٌخ :  249  2115/11/11فروشات و االدوات المنزلٌه  تجدٌد ثالث دمحم دمحم ابراهٌم عبدالاله وشرٌكته  للم -  24

 31155برلم   

برلم       21191119، تارٌخ :  225  2115/11/21ورثه السٌد السبكى / فاٌمه دمحم عبداللطٌؾ المؽنى وشركائها  تجدٌد  -  25

2651 

ى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته  تجدٌد ثالث فى تعدل اسم الشركة التجارى إلى / مركز الحناو -  26

 17998برلم       21191119، تارٌخ :  246  2112/8/21

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته  تجدٌد ثالث فى  -  27

 17998برلم       21191119، تارٌخ :  246  2112/8/21

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق عبده الحناوى وشرٌكته  تجدٌد رابع فى  -  28

 17998برلم       21191119، تارٌخ :  247  2117/8/21

بده الحناوى وشرٌكته  تجدٌد رابع فى تعدل اسم الشركة التجارى إلى / مركز الحناوى لمٌكانٌكا السٌارات / طارق ع -  29

 17998برلم       21191119، تارٌخ :  247  2117/8/21

 17998برلم       21191119، تارٌخ :  246  2112/8/21شركة سلوى احمد مصطفى وشرٌكها  تجدٌد ثالث فى  -  31

 17998برلم       21191119خ : ، تارٌ 246  2112/8/21شركة سلوى احمد مصطفى وشرٌكها  تجدٌد ثالث فى  -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 17998برلم       21191119، تارٌخ :  247  2117/8/21شركة سلوى احمد مصطفى وشرٌكها  تجدٌد رابع فى  -  32

 17998برلم       21191119، تارٌخ :  247  2117/8/21شركة سلوى احمد مصطفى وشرٌكها  تجدٌد رابع فى  -  33

 43614برلم       21191119، تارٌخ :  253  2119/7/14ٌد ثان جورج ناجى وشرٌكه  تجد -  34

 43614برلم       21191119، تارٌخ :  254  2114/7/14جورج ناجى وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  35

 61184برلم       21191119، تارٌخ :  222  2118/6/17ماجده دمحم جمال وشرٌكتها  تجدٌد ثانى فى  -  36

 11751برلم       21191111، تارٌخ :  268  2115/  3/ 21دو وشركاه  تجدٌد ثتنى نور الدٌن  ا -  37

 11751برلم       21191111، تارٌخ :  269  2111/  3/ 21نور الدٌن  ادو وشركاه  تجدٌد ثالث  -  38

 11751برلم       21191111، تارٌخ :  271  2115/  3/ 31نور الدٌن  ادو وشركاه  تجدٌد  رابع  -  39

برلم       21191111، تارٌخ :  298  2118/9/17المنجى للتجارة / على مصطفى على المنجى وشركاه  تجدٌد ثان  -  41

62658 

برلم       21191111، تارٌخ :  298  2118/9/17المنجى للتجارة / على مصطفى على المنجى وشركاه  تجدٌد ثان  -  41

62658 

 298  2118/9/17لى / المنجى للتجارة والتوكٌالت / على مصطفى على المنجى وشركاه  تجدٌد ثان تعدل االسم التجارى ا -  42

 62658برلم       21191111، تارٌخ : 

 298  2118/9/17تعدل االسم التجارى الى / المنجى للتجارة والتوكٌالت / على مصطفى على المنجى وشركاه  تجدٌد ثان  -  43

 62658برلم       21191111، تارٌخ : 

 21163برلم       21191111، تارٌخ :  283  2118/3/3دمحم احمد السعدنى وشركاه  تجدٌد رابع فى  -  44

 41619برلم       21191111، تارٌخ :  291  2118/12/28علً السٌد دمحم وشركاه  تجدٌد ثالث فى  -  45

 5175برلم       21191111، تارٌخ :  311  2112/5/6حسن  عبدالمادر وشرٌكه  تجدٌد ثان  -زهور ماجٌنى  -  46

 5175برلم       21191111، تارٌخ :  311  2112/5/6حسن  عبدالمادر وشرٌكه  تجدٌد ثان  -زهور ماجٌنى  -  47

 5175برلم       21191111، تارٌخ :  311  2117/5/6حسن  عبدالمادر وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -زهور ماجٌنى  -  48

 5175برلم       21191111، تارٌخ :  311  2117/5/6حسن  عبدالمادر وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -زهور ماجٌنى  -  49

 5175برلم       21191111، تارٌخ :  312  2112/5/6حسن  عبدالمادر وشرٌكه  تجدٌد  -زهور ماجٌنى  -  51

 5175برلم       21191111، تارٌخ :  312  2112/5/6حسن  عبدالمادر وشرٌكه  تجدٌد  -زهور ماجٌنى  -  51

 5819برلم       21191111، تارٌخ :  272  2117/  9/ 19عثمان عبدالمادر وشركاه  تجدٌد خامس  -  52

 51171برلم       21191113، تارٌخ :  319  2116/  5/ 4دمحم عبد التواب خفاجً وشركاه  تجدٌد ثانى  -  53

    21191113، تارٌخ :  319  2116/  5/ 4ح / دمحم عبد التواب خفاجى وشرٌكه  تجدٌد ثانى تعدل االسم التجارى لٌصب -  54

 51171برلم   

    21191113، تارٌخ :  319  2116/  5/ 4تعدل االسم التجارى لٌصبح دمحم عبد التواب خفاجى وشركاه  تجدٌد ثانى  -  55

 51171برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11985برلم       21191113، تارٌخ :  313  2115/  4/ 31ٌد ثالث اشرؾ احمد ابراهٌم وشرٌكه  تجد -  56

 11985برلم       21191113، تارٌخ :  313  2115/  4/ 31اشرؾ وطارق وٌاسر  تجدٌد ثالث  -  57

لم   بر    21191114، تارٌخ :  369  2119/  1/ 11تعدل االسم التجارى إلى / على حسن توفٌك وشركاه  تجدٌد ثامنى  -  58

64142 

    21191114، تارٌخ :  369  2119/  1/ 11المتحده لمطع ؼٌار السٌارات  تجدٌد ثامنى  -علً حسن توفٌك وشركاه  -  59

 64142برلم   

، تارٌخ :  384  2117/9/18شركة النمٌب لتجارة االسمنت / حسٌن ابراهٌم حسن النمٌب وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  61

 37447برلم       21191114

برلم       21191114، تارٌخ :  361  2116/  12/ 25شركة اوتو لالستٌراد والتصدٌر / سامح احمد وشرٌكته  تجدٌد اول  -  61

75546 

 17975برلم       21191115، تارٌخ :  432  2117/7/18منى السٌد ابو طالب وشركاها  تجدٌد  -  62

 44496برلم       21191115، تارٌخ :  397  2114/11/21رجب وشركاه  تجدٌد ثانى فى  -  63

 3485برلم       21191115، تارٌخ :  396  2116/5/16الحصرى للمماوالت وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  64

    21191115، تارٌخ :  396  2116/5/16المتحدون للتجارة والمماوالت / هشام ابوالعزم وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  65

 3485برلم   

 3485برلم       21191115، تارٌخ :  396  2116/5/16الحصرى وابوخطاب للمماوالت وشرٌكهم  تجدٌد خامس فى  -  66

، تارٌخ :  393  2119/ 1/ 6شركة اسكندرٌة للصٌانة المٌكانٌكٌة / كمال دمحم حسٌن عبدالفتاح وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  67

 64192برلم       21191115

 34718برلم       21191115، تارٌخ :  419  2119/11/4 حموده وشرٌكه  تجدٌد احمد دمحم -  68

 34718برلم       21191115، تارٌخ :  411  2114/11/4احمد دمحم حموده وشرٌكه  تجدٌد  -  69

 81141برلم       21191115، تارٌخ :  424  2118/11/277الؽرٌب لالستٌراد / اٌمن دمحم الؽرٌب وشركاه  تجدٌد اول  -  71

،  431  2118/  12/ 8النجار لعموم االستٌراد والتصدٌر  تجدٌد اول  -عمرو عبدالجلٌل عبدالفضٌل عبدالجلٌل وشرٌكه  -  71

 81396برلم       21191115تارٌخ : 

    21191115رٌخ : ، تا 424  2118/11/277الؽرٌب لتجارة اللوادر والحفارات / اٌمن دمحم الؽرٌب وشركاه  تجدٌد اول  -  72

 81141برلم   

، تارٌخ :  466  2118/9/16احمد عبد الساتر وشركاه  تجدٌد ثالث  -شركة الجزٌرة للخدمات السٌاحٌة والفندلٌة  -  73

 41797برلم       21191116

 3749برلم       21191116، تارٌخ :  471  2118/3/11ال ٌوجد  تجدٌد اول فى  -  74

، تارٌخ :  471  2118/3/11تجارة والتوزٌع / مصطفى شعبان ونبٌل شعبان وشرٌكتهم  تجدٌد اول فى لوموند لل -  75

 3749برلم       21191116

، تارٌخ :  469  2116/7/21د احمد رجب  ونبٌل  ومصطفى شعبان  تجدٌد خامس فى  -شركه لوموند  للتجاره والتوزٌع   -  76

 3749برلم       21191116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  469  2116/7/21د احمد رجب  ونبٌل  ومصطفى شعبان  تجدٌد خامس فى  -كه لوموند  للتجاره والتوزٌع  شر -  77

 3749برلم       21191116

، تارٌخ :  469  2116/7/21شركه لوموند  للتجاره  والتوزٌع  مصطفى  شعبان  ونبٌل شعبان  تجدٌد خامس فى  -  78
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ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز وشركاه  تجدٌد  -تعدل االسم التجارى الى / شركه اثٌنا للمماوالت العمومٌه والمعمارٌه المتكامله  -  88
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 4126برلم       21191121، تارٌخ :  571  2111/11/11محمود دمحم دمحم ابو كلٌلة وشركاة  تجدٌد  -  93

 4126برلم       21191121 ، تارٌخ : 571  2116/11/11محمود دمحم دمحم ابو كلٌلة وشركاة  تجدٌد  -  94

 41411برلم       21191121، تارٌخ :  572  2113/8/5رٌاض سعد رٌاض وشركاه  التجدٌد الثانً  -  95

 41411برلم       21191121، تارٌخ :  573  2118/8/5رٌاض سعد رٌاض وشركاه  التجدٌد الثالث  -  96

 41411برلم       21191121، تارٌخ :  572  2113/8/5هانى سعد رٌاض وشركاه  التجدٌد الثانً  -  97



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 41411برلم       21191121، تارٌخ :  573  2118/8/5هانى سعد رٌاض وشركاه  التجدٌد الثالث  -  98

، تارٌخ :  611  2118/6/23تعدل السمه التجارٌة إلى / الشركة الوطنٌة لتجارة االجهزة الكهربائٌة  تجدٌد ثالث فى  -  99

 39941برلم       21191121

 39941برلم       21191121، تارٌخ :  611  2118/6/23احمد دمحم احمد رمضان وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -  111

    21191121، تارٌخ :  916  2117/12/28ش . م . م  تجدٌد رابع فى  -الشركه المصرٌه للمشروعات العمرانٌه  مٌمار  -  111

 19455برلم   

، تارٌخ :  631  2118/  6/ 12سلٌمان حسن وشركاه  تجدٌد  خامس    -ة الجندى لصناعة اثاثات البامبو شرك -  112

 7188برلم       21191122

تعدل االسم التجارى للشركة لٌصبح / شركة الجندى لصناعة اثاث البامبو ورثه سلٌمان حسن عنهم م / كمال سلٌمان حسن  -  113
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    21191123، تارٌخ :  668  2113/3/15شرٌؾ بدر وشرٌكه خالد بدر  تجدٌد ثالث   -ستٌراد والتصدٌر شركه بدر لال -  116

 21211برلم   

    21191123، تارٌخ :  669  2118/3/15شرٌؾ بدر وشرٌكه خالد بدر  تجدٌد رابع   -شركه بدر لالستٌراد والتصدٌر  -  117

 21211برلم   

 21119برلم       21191123، تارٌخ :  665  2118/5/27لى وشرٌكه  تجدٌد رابع فى دمحم حسن عبد البا -  118

 77238برلم       21191127، تارٌخ :  734  2117/7/22مجدى حسن احمد وشرٌكته  تجدٌد اول  -  119
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36291 

برلم       21191128، تارٌخ :  772  2117/5/19الفادى للتجاره والتسوٌك /عاطؾ ادٌب ابادٌر وشركاه  تجدٌد ثالث  -  115
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شركة احمد فاروق امام سعٌد وسمر السٌد ابراهٌم وشركاهما / الماسه لعموم التصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة   -  125

 64618برلم       21191131، تارٌخ :  885  2119/  2/ 15تجدٌد ثانى 

ٌم وشركاهما / الماسه لعموم التصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة  شركة احمد فاروق امام سعٌد وسمر السٌد ابراه -  126

 64618برلم       21191131، تارٌخ :  885  2119/  2/ 15تجدٌد ثانى 

شركة احمد فاروق امام سعٌد وسمر السٌد ابراهٌم وشركاهما / الماسه لعموم التصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة   -  127
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