
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أغسطس شهرماٌو 51   جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لالسج تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

عن دعاٌه  16256برلم  25105154، لٌد فى  5555.555سٌد عبد الصبور عبد الخالك فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ش  44واعالن وتسوٌك عمارى فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 -الدور الخامس- 555شمه -منصور تماطع المراغى 

 25105125، لٌد فى  555555.555مؤسسة دمحم عثمان احمد عوٌس للمماوالت واالستٌراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

( ، بجهة : المساكن االلتصادٌه  10والمجموعه  6من المجموعه  36عن مكتب مماوالت واستٌراد ) فٌما عدا الفمره  16202برلم 

 ( شمه 5( ) ب  1( ) م  52منطمه ) 

عن خدمات رٌاضٌه  16213برلم  25105121، لٌد فى  15555.555احمد سٌد دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 -النخل -ع كامل صدلى -ش طاٌع منصور  2)تأجٌر مالعب ( ، بجهة : 

عن مماوالت  16264برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم خلف عبد الممصود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 الدور الثانى فوق االرضى 5ش االسكان العائلً شمه  335عامه وتورٌدات عامه ، بجهة : لطعه 

عن بماله تموٌنٌه  16215برلم  25105122، لٌد فى  55555.555مرفت سالمه حسٌن عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 كفر العلو-ٌد من شارع السالم ارض الجنٌنه بجوار مسجد الرحمن الرحٌم ، بجهة : محل شارع الشه

عن بماله تموٌنٌه  16215برلم  25105122، لٌد فى  55555.555مرفت سالمه حسٌن عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 العلوكفر -، بجهة : محل شارع الشهٌد من شارع السالم ارض الجنٌنه بجوار مسجد الرحمن الرحٌم 

عن مكتب تورٌد  16263برلم  25105156، لٌد فى  155555.555دمحم كارم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 -المعصره -ش دمحم سلٌمان  6اجهزه طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : 

عن مماوالت عامه ،  16261لم بر 25105155، لٌد فى  15555.555دمحم حسن دمحم فرٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش سالم سلٌم بجوار الشٌخ رزق حدائك حلوان 1بجهة : 

عن مكواه بالبخار ،  16353برلم  25105120، لٌد فى  12555.555حنان ثابت دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 ش ابراهٌم الفٌومى عرب الوالده 5بجهة : 

عن مكتب تورٌد  16355برلم  25105120، لٌد فى  5555.555خالد دمحم سالمه خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

شمه بالدور االرضى -عزبه كامل صدلى سابما  -حدائك حلوان حالٌا-ش الجمعٌه االجتماعٌه منشٌه ناصر 21عماله داخلٌه ، بجهة : 

 مدخل العمار

عن اداره  16215برلم  25105121، لٌد فى  25555.555بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   وائل ابوبكر دمحم -  11

 -برج مكه -أ ش عبد الرحمن تماطع ش عبد هللا  64مشروعات ورحالت ترفٌهٌه داخلٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  16211برلم  25105122، لٌد فى  155555.555اٌمن رأفت دمحم راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 -المعصره البلد-ش محمود المغربى  46عامه وتورٌدات ، بجهة : 

عن تورٌد لحوم  16255برلم  25105115، لٌد فى  15555.555دمحم رمضان احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -منشٌه عٌن حلوان-امتداد شارع منصور  16مجمده ، بجهة : 

عن بٌع  16250برلم  25105154، لٌد فى  25555.555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرفت فتحى فاٌد سلٌما -  14

 ش مصطفى المراغً 45خضراوات وفاكهه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  16250برلم  25105110، لٌد فى  15555.555عهد دمحم عوض دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 14والتدرٌب فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : شمه وصٌانه االجهزه والمعدات االلكترونٌه 

 م االبطال 55عماره 

عن مكتب  16253برلم  25105115، لٌد فى  55555.555احمد ٌوسف ابراهٌم ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : خدمات طبٌه )تسوٌك دلٌل طبً( فٌما عدا اصدار الصحف والمجال

 العزبه البحرٌه- 5منزل  0ش  1شمه رلم 

عن مماوالت عامه  16206برلم  25105126، لٌد فى  55555.555حسام الدٌن دمحم سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 -المعصره-عزبه خلٌل  14ش  15خٌص الالزمه ، بجهة : وخدمات شبكات فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على الترا

عن بماله شامله ،  16265برلم  25105155، لٌد فى  1555.555اسامه جمال الدٌن على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 - 15محل رلم - 31بجهة : سوق مجاوره 

عن مكتب  16265برلم  25105156، لٌد فى  15555.555بالل احمد محمود احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

ش  55لتورٌد االدوات المكتبٌه وبٌع وصٌانه ماكٌنات التصوٌر فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 -ثابت تماطع المراغى 

عن تورٌدات  16256برلم  25105115ى ، لٌد ف 15555.555اسالم صالح زٌنهم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 -1مدخل -35بلون -عامه ، بجهة : مساكن عٌن حلوان 

عن  16203برلم  25105125، لٌد فى  15555.555حسٌن مصطفً اسماعٌل عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش العبور مدٌنة الهدى حدائك حلوان 65مكتب رحالت ، بجهة : 

عن تورٌدات  16255برلم  25105110، لٌد فى  15555.555د الممصود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الشٌماء عب -  22

 -الدور االول -ش خسرو على عبد الرحمن  16مالبس جمله ، بجهة : 

عن  16212برلم  25105125، لٌد فى  155555.555حسٌن عمر ابو الفضل عكاشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

أ ش عبد الرحمن شمه  15الت عامه وتورٌدات ) دون الكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد مواد دعاٌه واعالن ( ، بجهة : مماو

 بالدور االول

عن ورشه مالبس  16266برلم  25105156، لٌد فى  15555.555بشرى حسنٌن عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 -ش السالم  53، بجهة : 

عن كوافٌر  16204برلم  25105125، لٌد فى  5555.555انتصار عبد الفتاح عوام كٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 وادى حوف 10ش  36حرٌمً ، بجهة : 

عن مماوالت عمومٌه  16354برلم  25105120، لٌد فى  55555.555دمحم جمال احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 المشروع االمرٌكً -0مجاوره -51مدخل -4رلم  ، بجهة : شمه

 16251برلم  25105110، لٌد فى  5555.555عزه عبد العلٌم عبد الفضٌل عبد العواض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 عن بٌع حلوى من عجٌن ، بجهة : ش سور الجٌش مدٌنه ركن حلوان

عن اعالن وتنظٌم  16215برلم  25105125، لٌد فى  5555.555  احمد دمحم احمد خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  21

حدائك -مساكن الضباط  110المعارض فٌما عدا الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 -حلوان 

عن مطعم فول  16255م برل 25105154، لٌد فى  5555.555احمد محروس احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 - 21سوق مجاوره  13وطعمٌه ، بجهة : محل 

عن بٌع حلوى  16251برلم  25105154، لٌد فى  55555.555صفاء مصطفى دمحم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 -المعصره-من عجٌن ، بجهة : ش سلٌمان غٌاض 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  16253برلم  25105151، لٌد فى  5555.555، رأس ماله ،   صالحه عبد السالم حمٌده عبد الجٌد  ، تاجر فرد -  31

 مساكن السكه الحدٌد عزبة زٌن الدور الثانً 36تورٌد لطع غٌار ماكٌنات الخٌاطه ، بجهة : 

عن تورٌدات  16260برلم  25105155، لٌد فى  155555.555اسالم عادل ٌوسف عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ( شارع سامح مدٌنه الشمس1ارات وزٌوت ، بجهة : )وتجاره اط

عن مالبس  12513برلم  25105125، لٌد فى  155555.555دمحم العوضً عبدالحلٌم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 جاهزه حرٌمً ، بجهة : حلوان برج االسراء أ شارع شرٌف علً رٌاض

عن مالبس  12513برلم  25105125، لٌد فى  155555.555، رأس ماله ،   دمحم العوضً عبدالحلٌم عٌد  ، تاجر فرد -  34

ش رٌاض الدور االول ونشاطه االستٌراد والتصدٌر وتم افتتاحه فً 26جاهزه حرٌمً ، بجهة : له محل رئٌسً بناحٌه حلوان 

 ماٌو 15/   12513ولٌد برلم لٌد 1544وسجل برلد اٌداع 2515/6/1

عن بٌع حلوى  16200برلم  25105125، لٌد فى  15555.555عٌد هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد زٌن العابدٌن  -  35

 ش ابراهٌم دسولً المعصره 25من العجٌن ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  16205برلم  25105125، لٌد فى  5555.555محمود علً دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش مسجد التوحٌد حدائك حلوان 22مصر العربٌه ونمل عمال داخلٌه ، بجهة : داخلٌه داخل جمهورٌة 

عن محل جزاره ، بجهة :  16265برلم  25105156، لٌد فى  5555.555دعاء دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 - 1مدخل -6ش راٌل عمارات المومٌه لالسمنت محل رلم  6

عن مماوالت  16255برلم  25105155، لٌد فى  155555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم مظهر دمحم رزق   -  31

 ش النصر للسٌارات عزبه الوالده 14عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : 

عن تورٌد  16356برلم  25105120، لٌد فى  15555.555كرٌم عادل دمحم عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 شارع على سلٌمان كورنٌش النٌل كفر العلو 3وتعبئه المواد الغذائٌه ، بجهة : 

عن  16255برلم  25105154فى  ، لٌد 5555.555ٌوسف احمد عبد السالم احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 1محل  1مدخل  52تورٌدات عمومٌه ، بجهة : المساكن االلتصادٌه بلون 

عن ترزى وتورٌد  16264برلم  25105156، لٌد فى  25555.555هانى مجدى حسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 عزبه خلٌل المعصرة 15ش  5ٌونٌفورم للشركات ، بجهة : 

عن بماله شامله ،  16262برلم  25105155، لٌد فى  1555.555اء محمود عالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌم -  42

 -المشروع االمرٌكى - 12بلون  -6مجاوره - 1ش  5666بجهة : عمار رلم 

ن تورٌدات ع 16205برلم  25105125، لٌد فى  55555.555دمحم عادل دمحم عفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ومماوالت عمومٌه ، بجهة : ش جامع التموي حكر التبٌن المبلً شمه دور ارضً

عن  16261برلم  25105155، لٌد فى  15555.555ابراهٌم سٌد محمود دمحم جاوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش مصطفً المراغً 45تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن كافٌترٌا بعد  16254برلم  25105115، لٌد فى  5555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نانا دمحم ابراهٌم ٌوسف   -  45

 كمبوند وسط البلد 26الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : العمار رلم 

عن تورٌد المنسوجات  16201برلم  25105125، لٌد فى  35555.555خالد السٌد دمحم بط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 المشروع االمرٌكى01ت  51ب  2(اطلس مج 25والجوارب ، بجهة : )

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  25555.555احمد عبد الرحٌم وشركائه   شركة  ،  ادارة االنشطه الرٌاضٌه ) تاجٌر المالعب (  ،رأس مالها    -  1

 1مشروع االمرٌكً  6مجاوزره  1، عن ادارة االنشطه الرٌاضٌه ) تاجٌر المالعب ( ، بجهة : عمار  16355برلم  25105125

 امتداد صالح صبحً 1لطعه  2بلون  

دسولً دمحم دسولً وشركاه   شركة  ،  تورٌد االدوات الكهربائٌه واالجهزه الكهربائٌه ومستلزمات المصانع ومهمات االمن  -  2

، عن تورٌد االدوات الكهربائٌه واالجهزه الكهربائٌه  16211برلم  25105125،لٌدت فى  45555.555مالها    الصناعً  ،رأس

 ش جامع التموي الحكر المبلً التبٌن 12ومستلزمات المصانع ومهمات االمن الصناعً ، بجهة : 

،لٌدت فى  2555.555رأس مالها   سلطان حلٌم سلطان وشرٌكه   شركة  ،  تجاره االسمان الطازجه والمشوٌه  ، -  3

 -ش المحطه 31، عن تجاره االسمان الطازجه والمشوٌه ، بجهة :  16355برلم  25105121

عبد المنعم انور وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه واعمال الصٌانه والعمرات للمصانع المتخصصه  -  4

، عن المماوالت العامه والتورٌدات  16251برلم  25105155،لٌدت فى  2255555.555الها   وتورٌد العماله الداخلٌه  ،رأس م

-ش راغب تماطع عبد الرحمن  32العمومٌه واعمال الصٌانه والعمرات للمصانع المتخصصه وتورٌد العماله الداخلٌه ، بجهة : 

 - 0شمه -الدور الخامس 

كة  ،  اعمال مماوالت والتورٌدات العمال الصٌانه والمعدات الثمٌله واعمال التورٌدات  دمحم السٌد دمحم عبدالرحمن وشرٌكه   شر -  5

، عن اعمال مماوالت والتورٌدات العمال الصٌانه والمعدات  16210برلم  25105125،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها   

 -شارع دمحم سالم عزبه الوالده 5الثمٌله واعمال التورٌدات ، بجهة : 

 155555.555جمعه عبد المعبود عبد ربه مسوان وشركاه   شركة  ،  تورٌدات سٌرامٌن وادوات صحٌه  ،رأس مالها    -  6

عزبه -، عن تورٌدات سٌرامٌن وادوات صحٌه ، بجهة : ش ابراهٌم عبده ارض الدواجن 16216برلم  25105122،لٌدت فى 

 -الوالده

مصطفً اسماعٌل   شركة  ،  مطعم اسمان بحرٌه وكبده وجمبري ومخ   ،رأس  ربٌع فتحً مصطفً اسماعٌل و احمد فتحً -  5

ق  2، عن مطعم اسمان بحرٌه وكبده وجمبري ومخ ، بجهة : محل  16201برلم  25105125،لٌدت فى  15555.555مالها   

 المشروع االمرٌكً 2مجاوره  21ب  10

 ــــــــــــــــــــــ    

 راد  تعدٌالت السجل التجارى أف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    13415حاتم مصطفى الدمرداش مدبولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25105154، وفى تارٌخ    0354عبد العظٌم دمحم دمحم الروبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو السجل نهائٌا لترن التجاره



 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

تم محو/شطب السجل  تم محو    25105155، وفى تارٌخ    6554دمحم طه عثمان سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25105155، وفى تارٌخ    11134دمحم احمد دمحم احمد لناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 2556حو السجل لترن التجاره بموجب امر محو رلم م

تم محو/شطب السجل  تم    25105156، وفى تارٌخ    16223على سٌد دمحم دمحم مٌرة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 2510/1/6بتارٌخ   2550محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    25105156، وفى تارٌخ    13654سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  حسٌن على دمحم   - 6

 السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25105156، وفى تارٌخ    0664على حسن صابر على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 التجاره محو السجل التجارى نهائٌا لترن

تم محو/شطب السجل  تم    25105151، وفى تارٌخ    14200حمدى سٌد دمحم حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2510/1/1بتارٌخ  2515محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105111، وفى تارٌخ    0562 جٌهان عرفة دمحم عرفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 0

 محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25105110، وفى تارٌخ    15651دمحم مصطفى دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم    25105121، وفى تارٌخ    14215ً اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ممدوح عبد هللا عبد العاط   - 11

 محو/شطب السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    0552مجدى دمحم دمحم حسانٌن عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 2515ٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم السجل  تم محو السجل نهائ

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    15141حسام عبدربه السٌد شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 2516تم محو السجل لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    14130ده برلم : بٌشوى مٌخائٌل داود اسكندر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 14

 ز2510/1/26بتارٌخ  2510السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105121، وفى تارٌخ    15151طارق نور بدٌوى نور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 ائٌا لترن التجارهمحو السجل نه

تم محو/شطب السجل  تم    25105121، وفى تارٌخ    12330وفاء فرغلى دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو السجل نهائٌا لترن التجاره

حو/شطب السجل  تم م   25105120، وفى تارٌخ    13442طارق ٌوسف محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   12101محمود دمحم سالمه عٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   155555.555رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105155وفً تارٌخ ،   11165منى على خلٌف على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   21555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105155رٌخ ، وفً تا  15145شٌرٌن فوزي سالم نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105155وفً تارٌخ ،   14310سٌد عبد الحكٌم أحمد أحمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105156وفً تارٌخ ،   13146خالد احمد محمود عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151ٌخ ، وفً تار  12510احمد دمحم احمد سنوسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105115وفً تارٌخ ،   14105احمد فهمً احمد شرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   15611ناصر دمحم بسٌونى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105126،  وفً تارٌخ  16250عهد دمحم عوض دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   11212عبد العزٌز سمٌر عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   3555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  16253صالحه عبد السالم حمٌده عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 مساكن السكه الحدٌد عزبة زٌن الدور الثانً 36وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  16264دمحم خلف عبد الممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الدور الثانى فوق االرضى 5ش االسكان العائلً شمه  335الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  16255ٌوسف احمد عبد السالم احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 1محل  1مدخل  52وصف الـتأشٌر:   ، المساكن االلتصادٌه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  16250مرفت فتحى فاٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش مصطفى المراغً 45الـتأشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 25105154وفً تارٌخ  16256سٌد عبد الصبور عبد الخالك فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 -الدور الخامس- 555شمه -ش منصور تماطع المراغى  44وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  16255احمد محروس احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 - 21سوق مجاوره  13الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  16251،  سبك لٌده برلم    صفاء مصطفى دمحم حسانٌن ، تاجر فرد  -  5

 -المعصره-الـتأشٌر:   ، ش سلٌمان غٌاض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  16262شٌماء محمود عالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 -المشروع االمرٌكى - 12ون بل -6مجاوره - 1ش  5666الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  16265اسامه جمال الدٌن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 - 15محل رلم - 31الـتأشٌر:   ، سوق مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155رٌخ وفً تا 16261ابراهٌم سٌد محمود دمحم جاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش مصطفً المراغً 45وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105156وفً تارٌخ  16263دمحم كارم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 -المعصره -ش دمحم سلٌمان  6، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  16265رد ،  سبك لٌده برلم    بالل احمد محمود احمد حسٌن ، تاجر ف -  12

 -ش ثابت تماطع المراغى  55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  16264هانى مجدى حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 عزبه خلٌل المعصرة 15ش  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  16266بشرى حسنٌن عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 -ش السالم  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105156وفً تارٌخ  16265دعاء دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 - 1مدخل -6اٌل عمارات المومٌه لالسمنت محل رلم ش ر 6، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  2450دمحم حسن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 أ ش رٌاض مول الروضه/ 25، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  16255برلم    دمحم مظهر دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  15

 ش النصر للسٌارات عزبه الوالده 14، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  16260اسالم عادل ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ( شارع سامح مدٌنه الشمس1الـتأشٌر:   ، )

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  16261دمحم حسن دمحم فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 ش سالم سلٌم بجوار الشٌخ رزق حدائك حلوان 1، 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25105151وفً تارٌخ  12510احمد دمحم احمد سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ،  حلوان ش خالد بن الولٌد مدٌنه الحرفٌٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16256اسالم صالح زٌنهم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -1مدخل -35بلون -الـتأشٌر:   ، مساكن عٌن حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16254سبك لٌده برلم     نانا دمحم ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  -  22

 كمبوند وسط البلد 26الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16255دمحم رمضان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 -ٌه عٌن حلوانمنش-امتداد شارع منصور  16الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16253احمد ٌوسف ابراهٌم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 العزبه البحرٌه- 5منزل  0ش  1الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  16250عهد دمحم عوض دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 م االبطال 55عماره  14الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  16255الشٌماء عبد الممصود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 -الدور االول -ش خسرو على عبد الرحمن  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105110وفً تارٌخ  16251عزه عبد العلٌم عبد الفضٌل عبد العواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش سور الجٌش مدٌنه ركن حلوان

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25105125وفً تارٌخ  16215احمد دمحم احمد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -حدائك حلوان -مساكن الضباط  110الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  16212حسٌن عمر ابو الفضل عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 أ ش عبد الرحمن شمه بالدور االول 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16213سبك لٌده برلم      احمد سٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ، -  35

 -النخل -ع كامل صدلى -ش طاٌع منصور  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16215وائل ابوبكر دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 -برج مكه -تماطع ش عبد هللا  أ ش عبد الرحمن 64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  16211اٌمن رأفت دمحم راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 -المعصره البلد-ش محمود المغربى  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122 وفً تارٌخ 16215مرفت سالمه حسٌن عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 كفر العلو-الـتأشٌر:   ، محل شارع الشهٌد من شارع السالم ارض الجنٌنه بجوار مسجد الرحمن الرحٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105125وفً تارٌخ  16201خالد السٌد دمحم بط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 المشروع االمرٌكى01ت  51ب  2(اطلس مج 25)

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  12513دمحم العوضى عبد الحلٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بناحٌه ماٌو برج االسراء أ شارع شرٌف علً رٌاض ونشاطه مالبس جاهزه حرٌمً وتم 

 ماٌو .15/  12513ولٌد برلم سجل تابع  1550وسجل برلم اٌداع  2510/1/25احه فً افتت

تم  25105125وفً تارٌخ  16202مؤسسة دمحم عثمان احمد عوٌس للمماوالت واالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ( شمه 5( ) ب  1 ( ) م 52تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المساكن االلتصادٌه منطمه ) 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  16204انتصار عبد الفتاح عوام كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وادى حوف 10ش  36وصف الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105125وفً تارٌخ  12513دمحم العوضً عبدالحلٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، حلوان برج االسراء أ شارع شرٌف علً رٌاض

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  12513دمحم العوضً عبدالحلٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 2515/6/1راد والتصدٌر وتم افتتاحه فً ش رٌاض الدور االول ونشاطه االست26ٌالـتأشٌر:   ، له محل رئٌسً بناحٌه حلوان 

 ماٌو 15/   12513ولٌد برلم لٌد 1544وسجل برلد اٌداع

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  16203حسٌن مصطفً اسماعٌل عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش العبور مدٌنة الهدى حدائك حلوان 65وصف الـتأشٌر:   ، 



 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 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  16205محمود علً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش مسجد التوحٌد حدائك حلوان 22، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  16206حسام الدٌن دمحم سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 -المعصره-عزبه خلٌل  14ش  15لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  16155رمضان دمحم عاشور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 -حدائك حلوان-ش الفتح مدٌنه الهدى  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  13510رد ،  سبك لٌده برلم    على عمر سٌد عبد المجٌد ، تاجر ف -  44

 شارع ذو الفمار ناصٌه عمر بن عبد العزٌز  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح 

الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , وصف 25105125وفً تارٌخ  16205دمحم عادل دمحم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ، ش جامع التموي حكر التبٌن المبلً شمه دور ارضً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  16200ولٌد زٌن العابدٌن عٌد هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش ابراهٌم دسولً المعصره 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  0356بك لٌده برلم    دمحم منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  س -  45

 -1شمه -01عماره - 24الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16352محمود شولى عبد العزٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 صور تماطع ش المراغى حلوانش من44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  16355خالد دمحم سالمه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

شمه بالدور االرضى مدخل -عزبه كامل صدلى سابما  -حدائك حلوان حالٌا-ش الجمعٌه االجتماعٌه منشٌه ناصر 21الـتأشٌر:   ، 

 العمار

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105120وفً تارٌخ  16353حنان ثابت دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش ابراهٌم الفٌومى عرب الوالده 5، 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25105120وفً تارٌخ  16356كرٌم عادل دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 شارع على سلٌمان كورنٌش النٌل كفر العلو  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105120وفً تارٌخ  16354دمحم جمال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 المشروع االمرٌكً -0مجاوره -51مدخل -4، شمه رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ط  النشا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  12101محمود دمحم سالمه عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌانه معدات وسٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105155وفً تارٌخ  15145شٌرٌن فوزي سالم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافه نشاط /تورٌدات مواد البناء والمعدات واالدوات الكهربائٌه ولطع الغٌار

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105156رٌخ وفً تا 13146خالد احمد محمود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافه نشاط / تورٌد وتأجٌر معدات واالالت وسٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  12510احمد دمحم احمد سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  14105سبك لٌده برلم     احمد فهمً احمد شرٌف ، تاجر فرد ، -  5

 تعدٌل النشاط الى /مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105122وفً تارٌخ  12552احمد حمٌد نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105125وفً تارٌخ  11650جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر سامى حزٌن خلٌل ، تا -  5

 اضافة نشاط / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105125وفً تارٌخ  2410سامح دمحم محمود موسى الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 واالثاث المكتبً .. والغاء نشاط / االستٌراد التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد االثاث

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105126وفً تارٌخ  16155رمضان دمحم عاشور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تجهٌز وعمل المعجنات وحلوى وكنافه من عجٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  15315جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الوهاب حلمً عبد الوهاب ، تا -  15

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تجمٌع و تورٌد زٌوت طعام مستعملة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  16262شٌماء محمود عالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105156وفً تارٌخ  16265دعاء دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع 25105110فً تارٌخ و 16251عزه عبد العلٌم عبد الفضٌل عبد العواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  16251صفاء مصطفى دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت25105156وفً تارٌخ  16264هانى مجدى حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105125وفً تارٌخ  16201خالد السٌد دمحم بط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال25105125وفً تارٌخ  16200ولٌد زٌن العابدٌن عٌد هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  12510احمد دمحم احمد سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  16250مرفت فتحى فاٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  16263دمحم كارم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105151وفً تارٌخ  16253صالحه عبد السالم حمٌده عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اص, وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  16256سٌد عبد الصبور عبد الخالك فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  16211اٌمن رأفت دمحم راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  16261ابراهٌم سٌد محمود دمحم جاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  12513دمحم العوضً عبدالحلٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  16254نانا دمحم ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  16212حسٌن عمر ابو الفضل عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  16253سف ابراهٌم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ٌو -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  16215احمد دمحم احمد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105154وفً تارٌخ  16255م احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف احمد عبد السال -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105155وفً تارٌخ  16261دمحم حسن دمحم فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  16215جر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل ابوبكر دمحم بخٌت ، تا -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  16352محمود شولى عبد العزٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  16265،  سبك لٌده برلم    اسامه جمال الدٌن على دمحم ، تاجر فرد -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  16265بالل احمد محمود احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  16205ه برلم   دمحم عادل دمحم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  26

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  16250عهد دمحم عوض دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  16203م   حسٌن مصطفً اسماعٌل عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  21

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  16204انتصار عبد الفتاح عوام كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  16255دمحم رمضان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  16205محمود علً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  16206حسام الدٌن دمحم سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  16213احمد سٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت25105120وفً تارٌخ  16356كرٌم عادل دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  16255احمد محروس احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم 25105125وفً تارٌخ  16202مؤسسة دمحم عثمان احمد عوٌس للمماوالت واالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  16355خالد دمحم سالمه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت25105155وفً تارٌخ  16260اسالم عادل ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  16354دمحم جمال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25105156وفً تارٌخ  16266بشرى حسنٌن عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  16256اسالم صالح زٌنهم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  16255الشٌماء عبد الممصود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  16264دمحم خلف عبد الممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  16255دمحم مظهر دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  16215مرفت سالمه حسٌن عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  16353حنان ثابت دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25105151وفً تارٌخ  12510احمد دمحم احمد سنوسى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافه سمه تجارٌه لتصبح / المؤسسه  12101تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 المتحده صٌانكو لصٌانه جمٌع انواع المعدات والسٌارات  

لتجارٌه / الشروق الى: اضافه السمه ا 15145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  2

 للمماوالت وتورٌدات مواد البناء والمعدات واالدوات الكهربائٌه ولطع الغٌار  

 الى: احمد دمحم احمد سنوسى   12510تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: الصفا للمماوالت   12510ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25105151،  فى تارٌخ :   -  4

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / الوطنٌه  14105تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  5

 للمماوالت  

 السمه التجارٌه  الى: تم الغاء  15153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / الوادى   14401تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: الشروق للتورٌدات   12552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  1

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/مكتب  16545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  0

 متعهد نمل عمال داخلٌه خمٌس جابر محمود معوض  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    14154دمحم رضا السٌد البحٌرى و شرٌكة ابراهٌم حسٌن احمد احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وشطب المٌد   25105151

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    15355هاله ابراهٌم شعله وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه مستحماته المالٌه

تم    25105125، وفى تارٌخ    16131شركة جمٌل بدري سٌد حسٌن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 لن تم محو السجلمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه مستحماته المالٌه وبذ

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    6111تغرٌد مصطفى ابراهٌم وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌه

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    2656: سلوى عدلى السٌد حسٌن وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم    - 5

 السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه مستحماته المالٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ   ، 16216جمعه عبد المعبود عبد ربه مسوان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   55555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  1062طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -أصبح : -  1

الشطر الثالث عشر  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -زهراء المعادى 

تم  25105151فً تارٌخ و 1062طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -اصبح : -  2

الشطر الثالث  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -عشر زهراء المعادى 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  1062طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

الشطر الثالث عشر  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -زهراء المعادى 

وفً تارٌخ  1062طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -اصبح : -  4

 - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى  25105151

 -البساتٌن -الشطر الثالث عشر زهراء المعادى 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  1062طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

الشطر الثالث عشر  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -زهراء المعادى 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  1062رق واٌهاب السعٌد وشركائهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    طا -أصبح : -  6

الشطر الثالث عشر  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -زهراء المعادى 

تم  25105151وفً تارٌخ  1062ودمحم السعٌد وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    طارق واٌهاب  -اصبح : -  5

الشطر الثالث  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -عشر زهراء المعادى 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  1062وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     طارق السعٌد واٌهاب السعٌد -  1

الشطر الثالث عشر  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -زهراء المعادى 

وفً تارٌخ  1062السالم وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد  -اصبح : -  0

 - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى  25105151

 -البساتٌن -الشطر الثالث عشر زهراء المعادى 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  1062كهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌ -  15

الشطر الثالث عشر  - 16تمسٌم بلون  -25عمار -بالدور االول - 3شمه رلم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع ادارى 

 -البساتٌن -زهراء المعادى 



 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  25105125وفً تارٌخ  15560ٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبد العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم وشر -  11

شارع العاصً متفرع من شارع الشهٌد تامر عبد الفضٌل بندر بنها  13تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان

 عزبة المربع

تم  25105125وفً تارٌخ  15560،  سبك لٌدها برلم     دمحم عبد العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة -  12

شارع العاصً متفرع من شارع الشهٌد تامر عبد الفضٌل بندر بنها  13تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان

 عزبة المربع

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سرٌع وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تورٌدات عامه وتأجٌر معدات للغٌر وتورٌد عماله وترمٌل ودهان  شرٌف ابو -  1

واستثمار عمارى وتركٌبات مٌكانٌكٌه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105155خ وفً تارٌ 15555التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات محاجر  -أصبح : -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  1062،  سبك لٌدها برلم   

طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات  -اصبح : -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  1062محاجر ،  سبك لٌدها برلم   

الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات محاجر ،  طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم ، شركة تضامن   -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  1062سبك لٌدها برلم   

دات طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌ -اصبح : -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  1062مستلزمات محاجر ،  سبك لٌدها برلم   

طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات محاجر ،   -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  1062سبك لٌدها برلم   

طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات  -أصبح : -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  1062محاجر ،  سبك لٌدها برلم   

طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات  -بح :اص -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  1062محاجر ،  سبك لٌدها برلم   

غاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات محاجر ،  طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  ال -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  1062سبك لٌدها برلم   

ٌدات طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تور -اصبح : -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  1062مستلزمات محاجر ،  سبك لٌدها برلم   

طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد   ؛واضافه نشاط تورٌدات مستلزمات محاجر  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  1062،  سبك لٌدها برلم   

واالغذٌه -والمكمالت الغذائٌه -احمد سٌد احمد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تسجٌل مستحضرات التجمٌل  -  12

تم 25105121فً تارٌخ و 15156وتصنٌع ما سبك لدى الغٌر فٌما عدا االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   -الخاصه والمستلزمات الطبٌه 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

/ خروج علً ٌوسف علً عبد الحافظ للوفاه ودخول الورثه 1هناء كمال حسن ابراهٌم سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1

/ اصبح حك االداره والتولٌع للسٌده / هناء  2                                             الشرعٌٌن..                                      

 601برلم       25105111كمال حسن والسٌد / دمحم ٌوسف علً عبد الحافظ فمط.. ، تارٌخ : 

لحافظ للوفاه ودخول الورثه / خروج علً ٌوسف علً عبد ا1هناء كمال حسن ابراهٌم سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  2

/ اصبح حك االداره والتولٌع للسٌده / هناء  2الشرعٌٌن..                                                                                   

 601برلم       25105111كمال حسن والسٌد / دمحم ٌوسف علً عبد الحافظ فمط.. ، تارٌخ : 

/ خروج علً ٌوسف علً عبد الحافظ للوفاه ودخول الورثه 1ال حسن ابراهٌم سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  هناء كم -  3

/ اصبح حك االداره والتولٌع للسٌده / هناء  2الشرعٌٌن..                                                                                   

 601برلم       25105111 ٌوسف علً عبد الحافظ فمط.. ، تارٌخ : كمال حسن والسٌد / دمحم

/ خروج علً ٌوسف علً عبد الحافظ للوفاه ودخول الورثه  1هناء كمال حسن ابراهٌم سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  4

/ اصبح حك االداره والتولٌع للسٌده هناء  2          الشرعٌٌن..                                                                       

 1653برلم       25105111كمال حسن والسٌد / دمحم ٌوسف علً عبد الحافظ فمط... ، تارٌخ : 

السٌد جالل الدٌن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن  -  5

نفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا .. ولهما فً ذلن كافة الصالحٌات فً تمثٌل الشركه وفً التعامل مع البنون وفتح الحسابات او م

وااللتراض والرهن واجراء كافة التعامالت البنكٌه .. والتعامل مع كافة الجهات وما تمتضٌه اعمال االداره والتعالد .. علً ان ٌكون 

 5541برلم       25105125االمور المتعلمه بتحمٌك اغراضها ... ، تارٌخ :  ذلن باسم الشركه وفً



 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

السٌد جالل الدٌن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن  -  6

تمثٌل الشركه وفً التعامل مع البنون وفتح الحسابات او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا .. ولهما فً ذلن كافة الصالحٌات فً 

وااللتراض والرهن واجراء كافة التعامالت البنكٌه .. والتعامل مع كافة الجهات وما تمتضٌه اعمال االداره والتعالد .. علً ان ٌكون 

 5541برلم       25105125ذلن باسم الشركه وفً االمور المتعلمه بتحمٌك اغراضها ... ، تارٌخ : 

السٌد جالل الدٌن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن  -  5

او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا .. ولهما فً ذلن كافة الصالحٌات فً تمثٌل الشركه وفً التعامل مع البنون وفتح الحسابات 

واجراء كافة التعامالت البنكٌه .. والتعامل مع كافة الجهات وما تمتضٌه اعمال االداره والتعالد .. علً ان ٌكون  وااللتراض والرهن

 5541برلم       25105125ذلن باسم الشركه وفً االمور المتعلمه بتحمٌك اغراضها ... ، تارٌخ : 

                     روج محمود حسنً دمحم للوفاه..                                                                                                 / خ 1هانً محمود حسنً دمحم عز  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1

 / دخول الورثه الشرعٌٌن وهم / هانً محمود حسنً , هاٌدي محمود حسنً , هانٌا محمود حسنً .. وحٌث ٌرغب كل من /هانٌا 2

محمود حسنً , هاٌدي محمود حسنً فً عدم استكمال والخروج من الشركه وتنازلهم عن حصتهم فً راس المال الً الشرٌن / 

برلم       25105126/ لٌصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء ، تارٌخ :  3هانً محمود حسنً..                     

4503 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  الثالثه المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن... ، تارٌخ :   هانً محمود حسنً دمحم عز -  0

 4503برلم       25105126

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم رضا السٌد البحٌرى و شرٌكة ابراهٌم حسٌن احمد احمد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  1

 14154برلم       25105151

 15355برلم       25105154هاله ابراهٌم شعله وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 15355برلم       25105154هاله ابراهٌم شعله وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 15555برلم       25105155شرٌف ابو سرٌع وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

    25105151طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -أصبح : -  5

 1062برلم   

    25105151طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -اصبح : -  6

 1062برلم   

برلم       25105151طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

1062 

هاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : طارق واٌ -اصبح : -  1

 1062برلم       25105151

برلم       25105151طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  0

1062 

    25105151د وشركائهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : طارق واٌهاب السعٌ -أصبح : -  15

 1062برلم   



 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

    25105151طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -اصبح : -  11

 1062برلم   

برلم       25105151ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم  شركة تضامن  -  12

1062 

طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -اصبح : -  13

 1062برلم       25105151

برلم       25105151عنه شركة تضامن ، تارٌخ : طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر  -  14

1062 

برلم       25105111على ٌوسف على عبد الحافظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

1653 

 601برلم       25105111ٌوسف على عبد الحافظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

برلم       25105111على ٌوسف على عبد الحافظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

601 

برلم       25105111على ٌوسف على عبد الحافظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

601 

برلم       25105125ٌد حسٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة جمٌل بدري س -  10

16131 

 15156برلم       25105121احمد سٌد احمد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

برلم       25105125توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تغرٌد مصطفى ابراهٌم وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  21

6111 

برلم       25105125السٌد جالل الدٌن احمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

5541 

    25105125السٌد جالل الدٌن احمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -أصبح : -  23

 5541برلم   

    25105125السٌد جالل الدٌن احمد وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -أصبح : -  24

 5541برلم   

برلم       25105126سلوى عدلى السٌد حسٌن وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

2656 

 4503برلم       25105126ابراهٌم سٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  دمحم حمزة -  26

    25105125جمعه عبد المعبود عبد ربه مسوان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

 16216برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15115برلم       25105151، تارٌخ :  1455  2524/6/3سامى مبارن عبد الباسط سٌد احمد  ساري حتً  -  1

 15344برلم       25105151، تارٌخ :  1451  2522/0/35هشام محمود الدسولى احمد  سارى حتى  -  2

 15135برلم       25105154، تارٌخ :  1401  2524/4/14شاكر دٌاب حسٌن عامر  سارى حتى  -  3

 1635برلم       25105154، تارٌخ :  1414  2523/5/12جمعة عبد العزٌز ابراهٌم سٌد  سارى حتى  -  4

 5441برلم       25105154، تارٌخ :  1416سوزان دمحم عبد الرؤوف     -  5

 5441برلم       25105154، تارٌخ :  1415سوزان دمحم عبد الرؤوف     -  6

 5441برلم       25105154، تارٌخ :  1411  2523/0/2سوزان دمحم عبد الرؤوف  سارى حتى  -  5

 2556برلم       25105154، تارٌخ :  1410  2524/6/35سٌد  ساري حتى  وحٌد على سلطان -  1

 6554برلم       25105155، تارٌخ :  1405دمحم طه عثمان سٌد     -  0

 6554برلم       25105155، تارٌخ :  1406دمحم طه عثمان سٌد     -  15

 4415برلم       25105155ارٌخ : ، ت 1403  2522/1/11دمحم دمحم عبد الجٌد احمد  سارى حتى  -  11

 0664برلم       25105156، تارٌخ :  1554  2521/2/5على حسن صابر على  سارى حتى  -  12

 1242برلم       25105156، تارٌخ :  1553  2522/1/4عادل فتحى دمحم امام  سارى حتى  -  13

 1041برلم       25105156:  ، تارٌخ 520  2523/5/10حسام حسٌن دمحم حسٌن  سارى حتى  -  14

 3155برلم       25105155، تارٌخ :  1513ناجٌة حسن مصطفى     -  15

 3155برلم       25105155، تارٌخ :  1514  2525/2/5ناجٌة حسن مصطفى  سارى حتى  -  16

 15165برلم       25105151، تارٌخ :  1522  2524/5/25بركات السعٌد على عتمان  سارى حتى  -  15

 1555برلم       25105151، تارٌخ :  1254  2523/11/3سامح عبد المنجى جاد رضوان  سارى حتى  -  11

 15651برلم       25105111، تارٌخ :  1534  2523/0/21طارق عبد العلٌم دمحم سٌلمان  سارى حتى  -  10

 0514برلم       25105125، تارٌخ :  1545  2521/5/2امال عدلى امٌن اٌوب  سارى حتى  -  25

 4116برلم       25105122، تارٌخ :  1555صٌدلٌه د/ اٌناس عبد العزٌز     -  21

 4116برلم       25105122، تارٌخ :  1556صٌدلٌه د/ اٌناس عبد العزٌز     -  22

 4116م   برل    25105122، تارٌخ :  1555  2521/6/15صٌدلٌه د/ اٌناس عبد العزٌز  سارى حتى  -  23



 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

 15516برلم       25105122، تارٌخ :  1552  2523/6/2ٌاسمٌن ابراهٌم ٌوسف عكة  سارى حتى  -  24

 2410برلم       25105125، تارٌخ :  1555  2524/3/25سامح دمحم محمود موسى الجمال  ساري حتً   -  25

 2555برلم       25105125:  ، تارٌخ 1562  2524/6/35شعبان على ابراهٌم صباح  سارى حتى  -  26

 2053برلم       25105125، تارٌخ :  1565  2524/15/11حسٌن البسٌونى السٌد المصٌر  ساري حتً  -  25

 15544برلم       25105126، تارٌخ :  1513  2524/1/1فتحى دمحم السٌد ابراهٌم جاد هللا  سارى حتى  -  21

 1422برلم       25105125، تارٌخ :  1502  2522/15/23دمحم محمود حمد المالكى  ساري حتً  -  20

 15151برلم       25105121، تارٌخ :  152  2524/5/21طارق نور بدٌوى نور   -  35

 5065برلم       25105120، تارٌخ :  1650  51/56/2524عامر دمحم هاشم  ساري حتً  -  31

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15105برلم       25105154، تارٌخ :  1402  2522/4/21ٌحٌى عدلى شاكر وشركاه  سارى حتى  -  1

ارٌخ : ، ت 1530  2525/1/5ورثة تاج الدٌن كامل محمود الشافعى وعنهم / سامر تاج الدٌن كامل وشركاه  سارى حتى  -  2

 0311برلم       25105125

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ورثة/ تاج الدٌن كامل محمود الشافعى عنهم رٌهام تاج الدٌن كامل محمود الشافعى  سارى حتى  -  3

 0311برلم       25105125، تارٌخ :  1530  2525/1/5

 6063برلم       25105121ٌخ : ، تار 1540  2525/15/4محمود السٌد حسٌن وشرٌكه  سارى حتى  -  4

 5550برلم       25105125، تارٌخ :  1564  2523/11/15محمود عبد العزٌز فضل عطٌة وشركاه  سارى حتى  -  5

برلم       25105125، تارٌخ :  1564  2523/11/15تعدٌل /لٌصبح محمود عبد العزٌز فضل وشرٌكه  سارى حتى  -  6

5550 

 5550برلم       25105125، تارٌخ :  1564  2523/11/15فضل عطٌة وشركاه  سارى حتى  محمود عبد العزٌز -  5

برلم       25105125، تارٌخ :  1564  2523/11/15تعدٌل /لٌصبح محمود عبد العزٌز فضل وشرٌكه  سارى حتى  -  1

5550 

 6111برلم       25105125، تارٌخ :  1565تغرٌد مصطفى ابراهٌم وشركاها     -  0

 2656برلم       25105126، تارٌخ :  1511  2524/6/15سلوى عدلى السٌد حسٌن وشرٌكها   -  15

 4503برلم       25105126، تارٌخ :  1514  2524/1/6دمحم حمزة ابراهٌم سٌد وشركاه  ساري حتً  -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


