
 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

 أؼسطس شهر شرق االسكندرٌة  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب
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 (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    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تورٌد خضار  23122برلم  21121122، لٌد فى  11111.111مٌنا رٌاض ناشد ساوٌرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -ابٌس  -وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : الرابعة الناصرٌة 

 22213برلم  21121111، لٌد فى  511111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عز الدٌن شحاته عبدالمنعم احمد   -  2

 لسم -ش جمال عبدالناصر   336عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن مالبس  22262برلم  21121112، لٌد فى  11111.111كرٌم دمحم زكرٌا دمحم الحوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ان استافنو الرملش الكازٌنو س 2جاهزه ، بجهة : 

عن تنمٌة  22211برلم  21121114، لٌد فى  51111.111هاجر دمحم عبدالحمٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

بجوار  3مهارات بشرٌه فوق اربع سنوات ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش ادٌب معمد بانوراما 

 لسم -ؾ السٌو -بنزٌنه موبٌل 

عن بٌع  22221برلم  21121121، لٌد فى  21111.111هدٌر عاطؾ دمحم ٌوسؾ مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش عبد السالم عارؾ ناصٌه ش شعراوى لوران

 22224برلم  21121122، لٌد فى  11111.111مصطفى محمود عبدالفتاح احمد الخواجة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 مساكن الموات المسلحة طوسون 3عن مالبس جاهزة فٌماعدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : عمارة رلم 

عن  22212برلم  21121114، لٌد فى  21111.111حكمت عبدالودود عبدالجواد ترهونً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش طوبار ؼبلاير 11بٌع مصوؼات ، بجهة : 

عن مطعم وكوفى  22224برلم  21121115، لٌد فى  21111.111دمحماحمد السٌد عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 3و1ش المشٌر احمد اسماعٌل محلٌن رلم 44شوب فٌما عدا االنتر نت ، بجهة : 

عن تأجٌر لاعه  22221برلم  21121122فى  ، لٌد 11111.111منه هللا دمحم جابر الخلعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -الجرٌتلى سابما  -ش مصطفى المللى  6ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن تورٌد  22221برلم  21121115، لٌد فى  51111.111مروة دمحم حامد دمحم السوٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

برج االمل  -ش السوق المدٌم  12الخام الالزمه لتصنٌع مستحضرات التجمٌل بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : المواد 

 لسم -المندرة البحرٌة  -

عن  22221برلم  21121125، لٌد فى  51111.111ندي ابراهٌم مصطفى دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ملن الفلكً اعلى  16عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش مسجد الشهداء تدرٌب تنمٌة بشرٌة فٌما

 مسجد الشهداء شمة

عن تنمٌة  22212برلم  21121121، لٌد فى  51111.111الشٌماء كامل حامد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

مهارات بشرٌة فوق الرابعه ودون برامج لالعالة الذهنٌة والبدنٌة واالستعانه بمتخصصٌان مؤهلٌن للعمل بهذا المجال وبعد الحصول 

 ش دٌنولراط االزارٌطة 5 على التراخٌص الالزمه ، بجهة :

عن تدرٌب  22214برلم  21121111، لٌد فى  51111.111مٌار خلٌل دمحم حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

ش ابوالعرب مع جمال عبدالناصر  24  11واستشارات ادارٌه فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 شمه

عن بٌع لعب اطفال ،  22221برلم  21121112، لٌد فى  11111.111حنا عزب حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌوسؾ  -  14

 لسم -سٌدى بشر  -ش جالل حماد مع ش جمال عبدالناصر  31بجهة : 



 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

وبر عن س 23122برلم  21121122، لٌد فى  11111.111اٌمان عبدالبدٌع على منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -سٌدى بشر  -ش خالد بن الولٌد  126ماركت وتجارة مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

مؤسسه الروبى لتجارة وتوزٌع السلع الؽذائٌة / عبدالرحمن محمود رزق احمد الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 12ش  51لجمله ، بجهة : برج الٌاسمٌن عن تجارة وتوزٌع السلع الؽذائٌة با 22235برلم  21121116، لٌد فى  51111.111

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -من ش جمال عبدالناصر 

، لٌد فى  111111.111الشاعر للمماوالت / دمحم عبدالشافى مصطفى موسى الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -ة البلد لبلى عن مماوالت وتورٌد مواد البناء ، بجهة : ش التٌن المعمور 22251برلم  21121111

عن  23112برلم  21121122، لٌد فى  11111.111البال محمود راؼب حامد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -شرق سموحه  1صٌدلٌة ، بجهة : الرابعه الناصرٌة مدخل 

عن  21121برلم  21121122فى ، لٌد  11111.111معتز احمد عبدالرحمن عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 تنظٌم كلٌوباترا برج العز 21/21ش ارمنت  23تجهٌز وبٌع سندوتشات ووجبات خفٌفه ، بجهة : 

،  21111.111فؤاد  العمال الهندسٌه والتكٌٌؾ والتبرٌد/ ولٌد فؤاد عبد المهٌمن عبد هللا دلنٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

عن مكتب اعمال هندسٌه واعمال التكٌٌؾ والتبرٌد فٌما عدا خدمات االنتر نت واستخدمات  22231برلم  21121116لٌد فى 

 ش العنانى من الصفا والمروه شرلى41الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن مماوالت  22254برلم  21121115، لٌد فى  111111.111مؤمن احمد دمحم حسن همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -سموحه   -ب ش توت عنخ امون  4 - 132رلم ، بجهة : شمه 

 22222برلم  21121125، لٌد فى  111111.111مصطفى عبدالعاطى فرؼلى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

طرٌك العام الطابٌة خط رشٌد بجوار  13عن استودٌو تصوٌر فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 دمحم عبده لمطع ؼٌار السٌارات

عن مصنع  23114برلم  21121121، لٌد فى  11111.111شروق دمحم حنفى محمود شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مالبس فٌماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش مرتضى مع طرٌك الحرٌه جناكلٌس الرمل

عن اصالح  22242برلم  21121111، لٌد فى  51111.111د ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم عمر ابراهٌم عمر  ، تاجر فر -  24

 طرٌك الحرٌه مصطفى كامل سٌدى جابر 321بعد المٌزانٌن  1112وتصمٌم برامج الكمبٌوتر فٌما عدا  االنتر نت ، بجهة : الشمه

عن مكتب  22266برلم  21121112، لٌد فى  11111.111جورج نبٌل ابراهٌم بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 شارع سٌؾ سٌدى بشر لبلى المنتزه 611ش  44رحالت ونمل طلبه ، بجهة : 

عن تصدٌر بعد  22222برلم  21121121، لٌد فى  25111.111دمحم ابراهٌم على لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 رة لبلًالثالجة عصاف 2ش  11الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمار 

عن تجارة  23116برلم  21121122، لٌد فى  25111.111كرم رجب عبدالفتاح دمحم النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -مكتب  -االصالح الفلكى  16من ش  22ش   22وتوزٌع المواد الؽذائٌة بالجمله ، بجهة : 

عن  23115برلم  21121121، لٌد فى  11111.111اله ،  عبد الناصر سلٌمان داود حمروش  ، تاجر فرد ، رأس م -  21

 طوسون المنتزه ثانى 25تورٌدات معدات البناء ، بجهة : برج الفارس ش 

عن تورٌد  23112برلم  21121121، لٌد فى  11111.111عبٌر عبدالمنعم خالؾ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -جانوتى  -ش العلم المصرى  21ة : اجهزة كهربائٌة وادوات مدرسٌة ، بجه

برلم  21121115، لٌد فى  11111.111تهانى عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن المنزالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم - 1ابٌس المدخل   -عن مكتب رحالت ، بجهة : الرابعه الناصرٌة  22226

عن بماله  22252برلم  21121111، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  اسماٌعل دمحم اسماعٌل الجرٌتلً  ، تاجر  -  31

 ش ابن تٌمٌه ارض الفولى باكوس 42جافه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22232برلم  21121116، لٌد فى  11111.111احمد دمحم عبدالكرٌم محمود حسن الزٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -مٌامى  -ش السٌد رضوان من اسكندر ابراهٌم  21عن مكتب تورٌد مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن تنمٌه مهارات  22241برلم  21121111، لٌد فى  51111.111وسام هانى انور هانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

اه ش لنال ابراج المض 13سنوات فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عماره  4اطفال فوق سن 

 المحمودٌه حجر النواتٌه

عن مالبس  23111برلم  21121125، لٌد فى  11111.111السٌد زكى محمود  حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 جاهزة فٌماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش العنبري خلؾ اسعاؾ باكوس

عن  23111برلم  21121122، لٌد فى  51111.111س ماله ،  نجوى عبدالعزٌز عبدالرحمن النجار  ، تاجر فرد ، رأ -  35

جمٌع انواع المطبوعات ودعاٌة واعالن وماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، 

 لسم -فٌكتورٌا  -ش الجالء  11بجهة : 

عن بماله عامه  22264برلم  21121112، لٌد فى  11111.111 عبد السالم دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  36

 لرٌه رمسٌس السوق التجارى 25و 24، بجهة : شرلى محل 

عن  22216برلم  21121121، لٌد فى  11111.111فٌرونٌا عادل محروس مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش احمد لمحه لسم شرلى 23صٌدلٌه ، بجهة : 

عن توزٌع  22222برلم  21121115، لٌد فى  1111111.111ابراهٌم الحسٌنى كرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن  -  31

فى مجال االدوٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والتصنٌع لدى الؽٌر وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

 لسم -عمارة الصفا والمروة  -ش النصر  2، بجهة : 

 22222برلم  21121125، لٌد فى  11111.111عبد الرحمن دمحم كمال الدٌن حسٌن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش المفتش شرلى 25عن تورٌد مستلزمات طبٌه عدا االدوٌه ومستلزماتها ، بجهة : عماره التنظٌم 

عن  22223برلم  21121122، لٌد فى  11111.111ماله ،  ابراهٌم دمحم السٌد السٌد صالح الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس  -  41

 ش الربٌع من عمر بن الخطاب عصافره لبلى لسم المنتزه 63ورشه تجمٌع الومٌتال ، بجهة : 

عن بٌع  22222برلم  21121122، لٌد فى  151111.111نهى دمحم دمحم عبدهللا احمد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -سموحه  -ش ادٌمون فٌرمون   31بوٌات ، بجهة : 

عن تنمٌة  22212برلم  21121111، لٌد فى  51111.111مصطفى دمحم على احمد الشاٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ش هارون الرشٌد 11مهارات كرة المدم فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن  22211برلم  21121121، لٌد فى  51111.111سحر اسامه عبدالعزٌز  على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ش هدي االسالم سٌدي بشر 21ت واالنترنت ، بجهة : دعاٌه واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجال

عن تورٌد طبالى  22233برلم  21121116، لٌد فى  11111.111ابراهٌم دمحم ابراهٌم مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -خورشٌد  -خشبٌه ، بجهة : ارض دوٌدار ش الرحمه 

عن كوافٌر رجالً  22212برلم  21121122، لٌد فى  11111.111له ،  دمحم حسنى صابر ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ما -  45

 شارع الفردوس تعاونٌات سموحة 22، بجهة : عمارة رلم 

 22263برلم  21121112، لٌد فى  5111.111صٌدلٌه د/ مصطفى عٌد معاطى دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 العصافره 31الصفا والمروه من ش  عن صٌدلٌه ، بجهة : ش السٌده زٌنب نهاٌه

عن سوبر  23114برلم  21121126، لٌد فى  11111.111مجدى حسنٌن على حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ش دمحم فؤاد جالل شرلى 42ماركت ، بجهة : 

عن  23113برلم  21121126، لٌد فى  111111.111عالء الدٌن نبٌل السٌد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -سان استٌفانو  -ش عبدالسالم عارؾ  116مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 



 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

، لٌد فى  111111.111ٌاسمٌن للمماوالت والتورٌدات / ٌاسمٌن سمٌر ابراهٌم ابراهٌم ؼباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

من ش الماهره سٌدى  611ش  41ه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : عمار رلم عن مماوالت عام 23111برلم  21121121

 بشر لبلى المنتزه اول

عن مطعم  22224برلم  21121121، لٌد فى  11111.111خالد حسبو عبد الفتاح حسبو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مستشفى لواء االسالمعمومى ، بجهة : ش مصطفى كامل مٌدان الساعه امام المولؾ بجوار 

عن تورٌد  22251برلم  21121111، لٌد فى  12111.111ماٌكل مجدى اسكندر مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 متفرع من ش سٌؾ سٌدى بشر 615ش  12اجهزه طبٌه وصٌانتها ماعدا االدوٌه ، بجهة : عمار رلم 

برلم  21121121، لٌد فى  11111.111الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لوزه للرحالت / لوزه دمحم متولى جابر عبد -  52

 لسم -عن مكتب رحالت ، بجهة : ش الجامع المهاجرٌن بجوار جامع فاطمه الزهراء  22213

عن بٌع مستحضرات  22211برلم  21121122، لٌد فى  21111.111ولٌد دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 شارع العزٌز البدٌع الملعه الرمل 4ل ومستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ومستلزماتها ، بجهة : تجمٌ

عن بالى ستٌشن  22223برلم  21121115، لٌد فى  51111.111صباح احمد بكرى بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -لوران  -نور الهدى  ش  15ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن مكتب  22244برلم  21121111، لٌد فى  21111.111كرٌم عالء كامل احمد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

هندسى للتصمٌمات المعمارٌه والتشطٌبات باالستعانه بمتخصصٌن مؤهلٌن لهذا العمل وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذالن ، 

 المنتزه 43 نجٌب سٌدى      بشر بجهة : شارع دمحم

، لٌد فى  11111.111صٌدلٌة د/ دمحم عبدالفتاح سعٌد / دمحم عبدالفتاح عبدالحمٌد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 -من ش مصطفى كامل  -عزبه الشامى  -ش الفارس من ش السٌده عائشه  4عن صٌدلٌة ، بجهة :  22255برلم  21121115

 لسم -لسوداء الراس ا

عن مكتب رحالت  22241برلم  21121112، لٌد فى  11111.111سماح دمحم دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -سكٌنه الجدٌده  -االمتداد الثانى  15ش  31، بجهة : عمار رلم 

عن بٌع وتجهٌز  23126برلم  21121122، لٌد فى  11111.111اشرؾ سالم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 - 1طرٌك الجٌش مجمع عبدالمنعم جابر كامب شٌزار محل رلم  21وتمدٌم الماكوالت ، بجهة : 

برلم  21121111، لٌد فى  111111.111اٌهاب دمحم مختار فؤاد دمحم مصطفى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش عمر بن عبد العزٌز مٌامى المنتزه 44عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  22261

عن بالى استٌشن  22222برلم  21121121، لٌد فى  51111.111رامى جمال حلٌم ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش عبد المنعم سند كامب شٌزار لسم شرلى 32فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن  22215برلم  21121111، لٌد فى  111111.111ام الدٌن السٌد فهمى دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حس -  61

 ش الصاغ دمحم عبدالسالم سٌدي بشر 31مماوالت ، بجهة : 

عن  22225برلم  21121115، لٌد فى  51111.111رامى حسنى  دمحم اسماعٌل سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

طبعه مالبس وخدمات مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : المنتزه العماروه الصؽرى ش مدرسه المدس برج نٌو م

 3مٌامى 

 21121125، لٌد فى  11111.111بٌتر جورج شولى ساوٌرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -صٌدلٌه د/ بٌتر ساوٌرس  -  63

 ش الشهٌد مصطفى شعبان من ش احمد ابو سلٌمان 6عن صٌدلٌه ، بجهة :  22225برلم 

عن تصنٌع المواسٌر  23111برلم  21121122، لٌد فى  25111.111على هانى على عمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

من الشمه  ؼرفه -ش فٌكتور عمانوٌل  52والخراطٌم والمطع الخاصه بها من جمٌع انواع البالستٌن واللدائن لدى الؽٌر ، بجهة : 



 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

 لسم -سموحه  -الدور االول  11رلم 

 

عن بٌع خضار  23131برلم  21121122، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 حرؾ ؾ ش اللٌمون سوق الجملة 5وبصل وبطاطس بالعمولة ، بجهة : نصؾ المحل رلم 

، لٌد  11111.111اهزة / ٌاسمٌن عاطؾ عبدالجلٌل حسن شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسمٌن لتوزٌع المالبس الج -  66

 لسم -ش االلصر   21عن مكتب توزٌع مالبس جاهزة ، بجهة : خلؾ  23125برلم  21121122فى 

 21121121، لٌد فى  11111.111سحر للتخلٌص الجمركى / سحر محمود عوض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -الحضرة الجدٌده  -ش االزاله  -عن التخلٌص الجمركى ، بجهة : ناصٌه ش الطٌار صبرى  22214برلم 

 22215برلم  21121121، لٌد فى  21111.111وائل ماجد السٌد دمحم بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -بدوى لالؼذٌة  -  61

 مدٌنة فٌصل الور الثالث 21عمارة رلم  عن تعبئة وتؽلٌؾ وتوزٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة :

عن لٌاس سمن  22221برلم  21121115، لٌد فى  51111.111احمد السٌد رمضان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش المومٌه العربٌه باكوس الرمل 131حدٌد السفن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن بٌع مواتٌر  22246برلم  21121111، لٌد فى  11111.111ماجد ناجى سالمه بدٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -سٌدى بشر لبلى  31ش الماهرة ش  61فالتر مٌاه ، بجهة : عمار 

برلم  21121112، لٌد فى  111111.111البرى للمماوالت / دمحم سمٌر ابراهٌم زاٌد البرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -فلمنج  -عن مكتب مماوالت ، بجهة : عزبه الملعه ش مسجد مسجد العزٌز البدٌع  22236

عن مكتب  22262برلم  21121112، لٌد فى  11111.111سامح صبرى بحبوح مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -بشر  سٌدى  -اول ش شمال  15رحالت ، بجهة : ش خلؾ ش 

عن تصدٌر  22261برلم  21121112، لٌد فى  25111.111ٌونس محمود ٌونس الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 حاصالت زراعٌة ، بجهة : برج روضه المدس ش مدرسة المدس مٌامً الجدٌدة

عن بالي  22211برلم  21121121د فى ، لٌ 51111.111احمد سعٌد سالمه السٌد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

استٌشن فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : مجمع رلم ب ش بمشروع سٌدي بشر ضباط 

 الصؾ

لم بر 21121111، لٌد فى  11111.111سوبر ماركت دمحم سعد / دمحم سعد سعد السٌد خٌر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش فهمى وٌصا من ش شعراوى لسم الرمل 16عن سوبر ماركت ، بجهة :  22262

عن تنمٌه  22222برلم  21121115، لٌد فى  51111.111مهند سعٌد على حسن بهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -صورة سابا باشا مكرر ش المن 5مهارات بشرٌة ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن تنمٌه  22222برلم  21121115، لٌد فى  51111.111مروه ابراهٌم عبد العال ماٌج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

سنوات فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش طلحه دمحم عبدهللا متفرع  4مهارات بشرٌه فوق سن 

 الؽندور المنتزه من امٌن خٌرت

عن تشكٌل   22245برلم  21121111، لٌد فى  11111.111سعٌد دمحم مصطفى دمحم الهندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش دمحم بن ناصؾ فلمنج الرمل 6معادن ، بجهة : 

عن  22231رلم ب 21121112، لٌد فى  11111.111محمود حمدى رمضان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -سٌدى بشر  - 1112تنظٌم ش  12معرض مالبس ، بجهة : 

عن  23121برلم  21121121، لٌد فى  111111.111دمحم دمحم رمزى على موسى حزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

تر نت وبعد الحصول على التراخٌص تاجٌر واداره المطاعم والكافترٌات وتصنٌع وتورٌد المواد الؽذائٌه لدى الؽٌر فٌما عدا االن

 ش على بن حسٌن لوران 11الالزمه ، بجهة : الرمل 



 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

عن تورٌد  23121برلم  21121122، لٌد فى  11111.111صٌام عاشور مهدى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سمل -ش ٌاسر بن عامر من صالح الدٌن  -خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : ارض الضلعى 

عن  22256برلم  21121115، لٌد فى  111111.111اٌهاب مصطفى كامل دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -حجر النواتٌه  25مماوالت وخرده ، بجهة : 

 22261برلم  21121111، لٌد فى  51111.111عالء الدٌن مرسى محمود مرسى الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش عبد الحمٌد العبادى بولكلى الرمل 34عن تجاره االجهزه المنزلٌه ، بجهة : 

عن تجهٌزوبٌع  22231برلم  21121116، لٌد فى  51111.111مصطفى على دمحم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم سٌدى جابر 46الوجبات السرٌعه ، بجهة : سٌتى سكوٌر مصطفى كامل  محل رلم 

 22232برلم  21121112، لٌد فى  11111.111صٌدلٌه / رنا عتٌبه / رنا فهد فوزى عتٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش هلٌو بولٌس االبراهٌمٌه 22أ  تنظٌم  11عن صٌدلٌه ، بجهة : 

عن مكتب  22241رلم ب 21121112، لٌد فى  12111.111دمحم سمٌر نور الدٌن نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -رحالت ، بجهة : ابٌس االولى خلؾ المعهد الدٌنى االعدادى 

عن ادارة  22226برلم  21121125، لٌد فى  511111.111دمحم فؤاد عبدالسالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ش السٌد  21ٌر فى مجال النشاط ، بجهة : واستؽالل المماصؾ والكافٌترٌات والشواطىء وعموم المماوالت والتورٌدات والتصد

 لسم -سٌدى بشر  -رضوان متفرع من امٌن خٌرت 

،  12111.111مؤسسه الشٌمى مٌكانٌكا السٌارات / خالد فتحى رٌاض الشٌمى / منشاه فردٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ٌس الرابعه الناصرٌه ش مسجد نور الهدىعن مٌكانٌكى سٌارات ، بجهة : الرمل اب 22216برلم  21121114لٌد فى 

عن  23112برلم  21121122، لٌد فى  111111.111جمٌل دمحم مصطفى حسنٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

المٌام باعمال معاٌنات وتمدٌر اضرار بحرى بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذالن من الجهات المعٌنه وبناء على الكتاب 

ش عثمان بن عفان فوق محل وجدى لالحذٌه  1، بجهة : المنتزه  2111/  12/ 2من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه بتارٌخ  الصادر

 عصافره

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم  21121114،لٌدت فى  41111.111حامد مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  تشؽٌل منتجات نسٌجٌه  ،رأس مالها    -  1

تنظٌم ش المفتش ناصٌه ابن حمدٌس كامل المسطح الدور االرضى  26، عن تشؽٌل منتجات نسٌجٌه ، بجهة : العمار رلم  22212

 3و 2و1خلؾ محالت العمارات رٌماس محالت 

زهرٌة بكافة انواعها واشكالها ومراحلها بعد اٌهاب ابوكلٌله وشركاه   شركة  ،   ادارة المدارس والمؤسسات التعلٌمٌة اال -  2

، عن ادارة  22225برلم  21121121،لٌدت فى  111111.111الحصول على الموافمات من الجهات المختصه  ،رأس مالها   

ه ، المدارس والمؤسسات التعلٌمٌة االزهرٌة بكافة انواعها واشكالها ومراحلها بعد الحصول على الموافمات من الجهات المختص

 لسم -متفرع من النبوى المهندس  31تنظٌم مصطفى كامل ارض الخراط ش  521بجهة : 

برلم  21121125،لٌدت فى  1111111.111احمد سعٌد دمحم منٌر وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة   ،رأس مالها    -  3

 لسم -ش بن عزٌز  2، عن المماوالت العمومٌة ، بجهة :  23111

برلم  21121121،لٌدت فى  21111.111ٌه دمحم احمد نبٌل شوشه وشركاه   شركة  ،  صٌدلٌه  ،رأس مالها   صٌدل -  4

 لسم الرمل 3ابراج الزهور  3الدور االرضى عمار رلم  5ش محطه شدس محل رلم  16، عن صٌدلٌه ، بجهة :  23116



 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

لعمومٌه والنمل والتورٌدات المٌكانٌكٌه فٌما عدا النمل الجوى وبعد سعد نبٌه سعد وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال المماوالت ا -  5

، عن المٌام باعمال  23124برلم  21121122،لٌدت فى  51111.111الحصول على التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

ٌص الالزمه ، بجهة : مكتب المماوالت العمومٌه والنمل والتورٌدات المٌكانٌكٌه فٌما عدا النمل الجوى وبعد الحصول على التراخ

 بعماره عبد العزٌز شعالن امام بنن االسكندرٌه فرع السماد ابو لٌر طرٌك اسكندرٌه رشٌد بالطابٌه خط رشٌد

،لٌدت فى  151111.111اورٌجنال كار / حمدى على وشركاه   شركة  ،  تجارة لطع ؼٌار سٌارات   ،رأس مالها    -  6

 لسم -االزارٌطه  -ش سوتٌر  22، عن تجارة لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة :  22221برلم  21121122

ركة  ،  مخبز نصؾ الى بلدى   ،رأس مالها   ورثه عبدالحلٌم سلٌمان سلٌمان وعنهم / امٌنه السٌد عوض مصطفى   ش -  2

 -، عن مخبز نصؾ الى بلدى ، بجهة : عزبه زلزوق خلؾ شركة الطوٌل  22265برلم  21121112،لٌدت فى  1111.111

 لسم -محل 

،لٌدت فى  6111.111شركه دمحم صالح وشرٌكتٌه   شركة  ،  تمدٌم المشروبات الساخنه والمثلجه  ،رأس مالها    -  1

ش  4بالطابك االرضى بالعمار رلم  2، عن تمدٌم المشروبات الساخنه والمثلجه ، بجهة : المحل رلم  22243برلم  21121111

 النصر متفرع من مستشفى النزهه لسم شرلى

 21121126،لٌدت فى  5111.111دمحم محمود احمد عبدهللا وشرٌكه   شركة  ،  تجارة الفاكهه بالعموله   ،رأس مالها    -  2

 لسم -سوق الجمله  -أ ش الفاكهه  12المحل  2/1، عن تجارة الفاكهه بالعموله ، بجهة :  23115برلم 

 21121115،لٌدت فى  51111.111محمود حنفى وشرٌكه / العنبر للتصدٌر   شركة  ،  عموم التصدٌر   ،رأس مالها    -  11

 لسم -ى بشر لبلى سٌد -ش لمعى  22، عن عموم التصدٌر ، بجهة :  22252برلم 

 21121121،لٌدت فى  15111.111شرٌؾ سمٌر وشركاه   شركة  ،  بٌع وشراء المشؽوالت الفضٌه  ،رأس مالها    -  11

 ش الفرٌك اسماعٌل سرهنن لوران الرمل 5و3، عن بٌع وشراء المشؽوالت الفضٌه ، بجهة :  22222برلم 

شركة  ،     egyptian pioneers for tradeاٌجٌبشن باٌونٌرز فورترٌد  -دمحم مصطفى وشرٌكه فادى جرجس ودمحم احمد -  12

،لٌدت فى  121111.111عموم التصدٌر وفما للمرارات واللوائح المعمول بما فى جمهورٌة مصر العربٌه   ،رأس مالها   

صر العربٌه ، بجهة : المنتزه ، عن عموم التصدٌر وفما للمرارات واللوائح المعمول بما فى جمهورٌة م 23112برلم  21121122

 عصافره لبلى المنتزه ثانى 45شمال من ش  21ش  55

شركة  ،  انشاء المدارس والمبانى وتجدٌدها وتحوٌلها إلى فنادق    ramcoنبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم وشرٌكه / رامكو  -  13

،لٌدت فى  151111.111علٌم   ،رأس مالها   ومدارس وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه من وزارتى السٌاحه والت

، عن انشاء المدارس والمبانى وتجدٌدها وتحوٌلها إلى فنادق ومدارس وذلن بعد الحصول على  22242برلم  21121111

 لسم -رشدى  -ش رشدى  2التراخٌص الالزمه من وزارتى السٌاحه والتعلٌم ، بجهة : خلؾ 

 22122برلم  21121122،لٌدت فى  11111.111،  مخبز الى كامل   ،رأس مالها    صالح ذكى دمحم وشركاه   شركة  -  14

 ش مصطفى كامل ؼبلاير 215، عن مخبز الى كامل ، بجهة : 

السٌد دمحم راضً حامد وشرٌكه   شركة  ،  التورٌدات البحرٌه والصناعٌه والمماوالت العامه وتموٌن السفن  ،رأس مالها    -  15

، عن التورٌدات البحرٌه والصناعٌه والمماوالت العامه وتموٌن السفن ،  22226برلم  21121121دت فى ،لٌ 511111.111

 ش السٌد رضوان ثان محل شمال من الواجهه 2بجهة : 

اسامه صابر خمٌس وشركاه   شركة  ،  المٌم باعمال مماوالت المبانى بما فٌها من تصمٌمات وانشاءات وتشطٌبات  -  16

، عن المٌم باعمال مماوالت المبانى بما فٌها من  22223برلم  21121121،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها    ودٌكورات  

 لسم -سموحه  -تصمٌمات وانشاءات وتشطٌبات ودٌكورات ، بجهة : الشمه بالدور االول علوى عمارة الشرطة ش مدرسة الرٌاده 

هه والموز بالجملة   شركة  ،  تجارة الفاكهه والموز بالجملة  ،رأس مالها   صالح احمد السٌد عامر وشرٌكه لتجارة الفاك -  12

ب شارع الموز  24المحل  4/1، عن تجارة الفاكهه والموز بالجملة ، بجهة :  23113برلم  21121122،لٌدت فى  3111.111

 بسوق الجمله بالنزهه



 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

11  - HOROSCOPE ورسكوب   شركة  ،  مطعم وكافٌه دون االنترنت   ،رأس / امٌر السٌد احمد السٌد عثمان وشرٌكته / ه

، عن مطعم وكافٌه دون االنترنت ، بجهة : المحل الكائن بالعمار رلم  23112برلم  21121125،لٌدت فى  51111.111مالها   

 لسم -كلٌوباترا حمامات  -ش طرٌك الجٌش  155

ركة  ،   تنظٌم والامه المؤتمرات والمعارض العلمٌه والمتخصصه اكسباند / احمد دمحم عبد اللطٌؾ الشال وشركاه   ش -  12

ومتابعه تنظٌم االبحاث العلمٌه والطبٌه التى تموم بها الجامعات والجمعٌات العلمٌه المتخصصه فى مجال الخدمات الطبٌه والصحٌه 

دات رلمٌه فٌما عدا االنترنت واصدار وما ٌلزمها من نشرات لتنمٌه الوعى العلمى والثمافى واستشارات ودعاٌه واعالن ومساع

،  22252برلم  21121111،لٌدت فى  45111.111الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

عن تنظٌم والامه المؤتمرات والمعارض العلمٌه والمتخصصه ومتابعه تنظٌم االبحاث العلمٌه والطبٌه التى تموم بها الجامعات 

معٌات العلمٌه المتخصصه فى مجال الخدمات الطبٌه والصحٌه وما ٌلزمها من نشرات لتنمٌه الوعى العلمى والثمافى والج

واستشارات ودعاٌه واعالن ومساعدات رلمٌه فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص 

 وى بعماره االصدلاء ش مسجد االصدلاء سموحهالدور االول عل 214الالزمه ، بجهة : سٌدى جابر رلم 

شركه رفعت دمحم السٌد وشرٌكته   شركة  ،  الامه شركة متخصصه فى ادارة االعمال تموم باعمال الدعاٌه والتسوٌك وتطبٌك  -  21

والمجالت نظم الجودة وتدرٌب خدمة العمالء واعداد دراسات الجودة ونظم تكنولوجٌا المعلومات فٌما عدا اصدار الصحؾ 

، عن الامه  23112برلم  21121121،لٌدت فى  21111.111واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

شركة متخصصه فى ادارة االعمال تموم باعمال الدعاٌه والتسوٌك وتطبٌك نظم الجودة وتدرٌب خدمة العمالء واعداد دراسات 

ت فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الجودة ونظم تكنولوجٌا المعلوما

 ش جمال عبدالناصر سٌدي بشر بحرى 111بالدور الخامس علوى ببرج فرٌدة  11شمه رلم 

، عن  22242برلم  21121111،لٌدت فى  11111.111شركة دمحم جمال وشرٌكه   شركة  ،  الرحالت   ،رأس مالها    -  21

 لسم -ش دارا  52الرحالت ، بجهة : 

مٌنا رمسٌس شفٌك وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع وتوزٌع مستحضرات تجمٌل وصٌدالنٌة ومكمالت ؼذائٌة لدى الؽٌر   ،رأس  -  22

، عن تصنٌع وتوزٌع مستحضرات تجمٌل وصٌدالنٌة ومكمالت  22221برلم  21121112،لٌدت فى  111111.111مالها   

 لسم -شارع عبدالمادر الجٌالنً  15ٌة لدى الؽٌر ، بجهة : ؼذائ

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21121111، وفى تارٌخ    62422رد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالكرٌم زكرٌا دمحم معوض  ،  تاجر ف   - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 1بتارٌخ  14623السجل  شطب بامر محو رلم 

تعدل االسم التجارى الى / مكتب عبدالكرٌم زكرٌا دمحم معوض لنمل الموتى ) حانوتً (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

لترن التجاره  2112/  1/ 1بتارٌخ  14623تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21121111، وفى تارٌخ    62422

 نهائٌا

تم محو/شطب    21121111، وفى تارٌخ    22313عبد الرحمن دمحم رجب امٌن ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 1خ بتارٌ 14622السجل  شطب بامر محو رلم 



 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 محو/شطب السجل     21121111، وفى تارٌخ    11245رمضان عبدالعظٌم لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 1بتارٌخ  14625شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21121114، وفى تارٌخ    33262دمحم حجازى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لترن التجارة 2112/1/4فى  14621بامر محو رلم 

شطب   تم محو/شطب السجل   21121114، وفى تارٌخ    12523سعدٌه على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 4بتارٌخ  14622بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21121114، وفى تارٌخ    12112دمحم جمٌل عبدهللا فمٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 4بتارٌخ  14626بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121114، وفى تارٌخ    14144المحسن الحدٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم دمحم عبد   - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 4بتارٌخ  14622شطب بامر محو رلم 

ب السجل  شطب تم محو/شط   21121115، وفى تارٌخ    45314اكرم حسن دمحم نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 5بتارٌخ  14213بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121115، وفى تارٌخ    2114حسن  على حسن الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 5بتارٌخ  14211شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21121115، وفى تارٌخ    14212كر متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌد ابوب   - 11

 لترن التجاره نهائٌا وبسبب وفاه التاجر 2112/  1/ 5بتارٌخ  14211بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121115، وفى تارٌخ    43214احمد احمد دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 5بتارٌخ  14212شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121116، وفى تارٌخ    11114سامٌه دمحم السٌد الؽرابلً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 هائٌالترن التجاره ن 2112/  1/ 6بتارٌخ  14213شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121116، وفى تارٌخ    16166رامى عبد العظٌم احمد فرؼلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14214السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21121116خ ، وفى تارٌ   41264مرٌم رسل داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14212بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121116، وفى تارٌخ    62162دمحم حسٌن على عمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 هائٌالترن التجاره ن 2112/  1/ 6بتارٌخ  14211شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121116، وفى تارٌخ    14522دمحم ابوالوفا احمد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14212شطب بامر محو رلمن 

، وفى تارٌخ    66265فرد  ،  سبك لٌده برلم :  وجٌه دمحم السٌد عبد العاطى / الوجٌه للمماوالت والتورٌدات  ،  تاجر   - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14212تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21121116

تم محو/شطب    21121116، وفى تارٌخ    21121دمحم شرٌؾ دمحم احمد صبري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14216مر محو رلم السجل  شطب با

تم محو/شطب السجل     21121116، وفى تارٌخ    21254فاطمه احمد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14211شطب بامر محو رلم 

تم    21121116، وفى تارٌخ    21262احمد عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد عبدهللا السٌد   - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14215محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 



 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

محو/شطب السجل   تم   21121112، وفى تارٌخ    12222شعبان دمحم على ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2112/1/2فى  14215شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121115، وفى تارٌخ    64214احمد حسنى ملٌجى دمحم النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2112/1/15فى  14212السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121115، وفى تارٌخ    64115صٌدلٌه د/ رجائى حسان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2112/1/15فى  14211شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121111، وفى تارٌخ    62115عبدهللا دمحم امٌن الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 11بتارٌخ  14221شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121112، وفى تارٌخ    32255عبدالحلٌم سلٌمان سلٌمان عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 نهائٌا لترن التجاره 2112/  1/ 12بتارٌخ  14223السجل  شطب بامر محو 

تم محو/شطب    21121112، وفى تارٌخ    66245سامح عبدهللا عبدالسمٌع عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 12بتارٌخ  14222السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121121، وفى تارٌخ    12156اسامه صابر خمٌس صابر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 2112/  1/ 21بتارٌخ  22223وحل محله سجل شركه تضامن برلم 2112/  1/ 21بتارٌخ  14225شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121121، وفى تارٌخ    21166مصطفى دروٌش دمحم دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14226ب بامر محو رلم السجل  شط

تم محو/شطب    21121121، وفى تارٌخ    22212مصطفى دمحم على احمد الشاٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14224السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121121، وفى تارٌخ    12543الحلٌم  وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هانى  عبد   - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14231شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121121، وفى تارٌخ    62211حماده ابوالمكارم الفولى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14221السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121121، وفى تارٌخ    33231جمال دسولى خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14222شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121121، وفى تارٌخ    12251معتز الدمرداش سلٌمان احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14222السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121121ٌخ ، وفى تار   61125امال حلمً برتال خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14231شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121125، وفى تارٌخ    12126سعٌد دمحم منٌر محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 2112/1/25فى  14232السجل  شطب بامر محو رلم  

تم محو/شطب السجل     21121125، وفى تارٌخ    12126د دمحم منٌر فارس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌ   - 32

 2112/1/25فى  14232شطب بامر محو رلم  

تم محو/شطب    21121125، وفى تارٌخ    15561مصطفى عبدالحى مصطفى شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 25بتارٌخ  14234مر محو رلم السجل  شطب با

تم محو/شطب السجل     21121125، وفى تارٌخ    26122دمحم بهنسى دمحم شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 25بتارٌخ  14233شطب بامر محو رلم 



 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 محو/شطب السجل     21121125، وفى تارٌخ    32534م  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامح فتحى دمحم كرٌ   - 41

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 25بتارٌخ  14235شطب بامر محو رلم 

 تم محو/شطب السجل    21121126، وفى تارٌخ    63414دالٌا جوزٌؾ لبٌب حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2112/1/26فى  14232شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121126، وفى تارٌخ    21554عبدالمنعم عبدالسالم عبدالاله على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 26بتارٌخ  14231السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21121126، وفى تارٌخ    4524ب عبدالخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مكت   - 43

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 26بتارٌخ  14241بامر محو رلم 

السجل  شطب تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    51254على دمحم على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14246بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    24261نٌللى دمحم عبدالرازق اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14241السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    34314اٌمان عبد الحمٌد عبد السالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14244السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    21121122، وفى تارٌخ    62142حسام الدٌن احمد عبدالعزٌز عوض هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2112/1/22فى  14241محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    21121122، وفى تارٌخ    62142اضافة االسم التجارى / حسام عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2112/1/22فى  14241محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    26525دمحم عثمان احمد الضوى عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  15/ 22بتارٌخ  14245السجل  شطب بامر محمو 

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    22332فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم صالح الدٌن على عبدالعال  ،  تاجر    - 51

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14242السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    52621امٌره صابر احمد السٌد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14243بامر محو رلم السجل  شطب 

تم محو/شطب    21121121، وفى تارٌخ    12244اٌهاب خطاب عبدالبارى حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 لترن التجاره نهائٌا 2112 1/ 21بتارٌخ  14251السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121121، وفى تارٌخ    62111دالواحد فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفى محمود عب   - 53

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 21بتارٌخ  14251السجل  شطب بامر محو رلم 

/شطب السجل  تم محو   21121121، وفى تارٌخ    22211ممدوح ٌوسؾ دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2112/1/21فى  14253شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121122، وفى تارٌخ    54315زكى دمحم على عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14252شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    24211حشمت وهٌب خله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :      شرٌؾ    - 56

 لترن التجاره نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14254السجل  شطب بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21121114وفً تارٌخ ،   42113رحمن ظنانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسر دمحم عصمت عبدال -  1

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

أشٌر:   تم تعدٌل رأس المال , وصؾ الت  21121114وفً تارٌخ ،   22655احمد دمحم رٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121114وفً تارٌخ ،   16366عماد الدٌن دمحم فوزى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21121114وفً تارٌخ ،   21212عبدالجلٌل دمحم عبدالجلٌل على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121114وفً تارٌخ ،   54362دمحم حسن ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121115وفً تارٌخ ،   16152فرج دمحم مصطفى عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121115وفً تارٌخ ،   32141عالء الدٌن عٌد ؼرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس الم  21121115وفً تارٌخ ،   44412احمد دمحم صدٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   25111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121115وفً تارٌخ ،   63632سعٌد خمٌس شعبان حمٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  12441تجارى / االنصارى للشنط الجلدٌه / مهنى عبد المارد منصور االنصارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدل االسم ال -  11

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21121115وفً تارٌخ ، 

تم   21121115وفً تارٌخ ،   12441ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم االنصارى للشنط / مهنى عبدالمادر مستور االنصار -  11

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121115وفً تارٌخ ،   16325مها مرسى دمحم عرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,   21121116وفً تارٌخ ،   21625عادل فوزى نجٌب تادرس شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121116وفً تارٌخ ،   62213تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابراهٌم سالم دمحم ؼراب   -  14

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21121116وفً تارٌخ ،   12121دمحم عبد الرحمن على عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   51111.111صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   12214على دمحم على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   21121112وفً تارٌخ ،   11422ى حافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رمضان الشافعى الشافع -  12

 جنٌه   21111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   13412معتز احمد مصطفى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   3111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21121112وفً تارٌخ ،   12224صفوت ابراهٌم صادق ابراهٌم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   251111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   21315دهللا دمحم ابوعامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد عب -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  21121111وفً تارٌخ ،   66251مراد جابر على مرسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21121111وفً تارٌخ ،   61546مصطفى عبد الفتاح على بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121111وفً تارٌخ ،   42622سامح السعٌد احمد شرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21121115وفً تارٌخ ،   22212دمحم فتحى احمد عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121115وفً تارٌخ ،   2122سامى عبدالمالن  عزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   44366صطفً سعٌد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم م -  26

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ   44366ٌعدل االسم التجارى الى منشاه شرٌؾ /  مصطفى سعٌد اسماعٌل شرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21121112، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   42112اسامه عزمى حنا للدٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   111111.111أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   21612اٌمن ابراهٌم احمد المبارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   52212حسن على دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   61312احمد دمحم محمود عٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   21121121وفً تارٌخ ،   15353نشوى عمر دمحم السعٌد صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   61223دمحم الصافى السٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21121121وفً تارٌخ ،   26232احمد ابوهارون احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   45214صابر لاسم احمد حماده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   33544دمحم احمد فؤاد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  21121121وفً تارٌخ ،   22122اٌهاب على محمود على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121121وفً تارٌخ ،   12535علٌاء الدسولى حجازى عبدالحك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121121وفً تارٌخ ،   12535علٌاء الدسولى حجازى عبدالحك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121121وفً تارٌخ ،   62232عبدالوهاب دمحم سلٌمان مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121122وفً تارٌخ ،   32322اٌوب ابراهٌم رمضان عبد الهادي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121122وفً تارٌخ ،   15213دعاء دمحم عباس عبدالمعطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121122تارٌخ ،  وفً  65125نصر الدٌن مصطفى دمحم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21121122وفً تارٌخ ،   12233مروة دمحم دمحم خالد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   11111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121122وفً تارٌخ ،   35251مجدي اسماعٌل دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   11111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21121122ٌخ ، وفً تار  21321ٌاسر عبدالمعز عمر ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121125وفً تارٌخ ،   4121حسن دمحم دمحم الطوٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121125وفً تارٌخ ،   13252احمد السٌد دمحم السٌد مطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21121125وفً تارٌخ ،   61312ابراهٌم محمود عبدالعزٌز انٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121126وفً تارٌخ ،   24263نشوه جمال خلؾ هللا فرؼلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121126وفً تارٌخ ،   22521رفٌك جالل لطب دمحم شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم   21121126وفً تارٌخ ،   25412فرد ،، سبك لٌده برلم امال رجب السٌد عبدالحى / امال لتأجٌر السٌارات  تاجر  -  52

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121122وفً تارٌخ ،   21511دمحم فوزى حسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   21111.111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121122وفً تارٌخ ،   12241حمدى دمحم دمحم عطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121122وفً تارٌخ ،   33312لٌده برلم  صٌدلٌة د/ نرمٌن خمٌس  تاجر فرد ،، سبك -  55

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   21122مهاود لمطع ؼٌار السٌارات / هند فوزى مهاود مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   12111.111مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس ال  21121121

تم تعدٌل رأس   21121121وفً تارٌخ ،   22224مصطفى محمود عبدالفتاح احمد الخواجة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   61135اٌمان حسن احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , تم ت  21121121وفً تارٌخ ،   31153اسماعٌل ٌحًٌ اسماعٌل فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   11222احمد دمحم سعد عمر مكاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21121121وفً تارٌخ ،   26112مجدى كامل حزٌن واصؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121122وفً تارٌخ ،   62112شٌماء خلٌل عبدالرازق اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21121122وفً تارٌخ ،   21262عمرو صالح دمحم بدوى عبدالمنعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21121122وفً تارٌخ ،   56551فتحً فاروق مصطفى دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121122رٌخ ، وفً تا  51461هدٌه حامد عبدالمجٌد عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21121122وفً تارٌخ ،   62131دمحم عٌد دمحم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  61262خالد عبدالحمٌد مصطفى حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش بور سعٌد سبورتٌنج لسم شرلى 211الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 



 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 العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  22212ى دمحم على احمد الشاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطف -  2

 ش هارون الرشٌد  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21121111وفً تارٌخ  22213احمد دمحم عز الدٌن شحاته عبدالمنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -ش جمال عبدالناصر   336صؾ الـتأشٌر:   ، , و

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  22215حسام الدٌن السٌد فهمى دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش الصاغ دمحم عبدالسالم سٌدي بشر 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  22214بك لٌده برلم    مٌار خلٌل دمحم حامد احمد ، تاجر فرد ،  س -  5

 ش ابوالعرب مع جمال عبدالناصر شمه 24  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  11241عبدالحلٌم ٌوسؾ عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  -فندق هٌلتون  -االستمبال الـتأشٌر:   ، محل ٌمٌن منطمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  62621وائل عبدالوهاب عبدالمجٌد بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 سٌدى بشر  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / تماطع ش دمحم نجٌب مع ش جمال عبدالناصر 

وفً  22216سٌارات / خالد فتحى رٌاض الشٌمى / منشاه فردٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه الشٌمى مٌكانٌكا ال -  1

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الرمل ابٌس الرابعه الناصرٌه ش مسجد نور الهدى 21121114تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21121114وفً تارٌخ  22212حكمت عبدالودود عبدالجواد ترهونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش طوبار ؼبلاير  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121114وفً تارٌخ  22211هاجر دمحم عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 م لس -السٌوؾ  -بجوار بنزٌنه موبٌل  3الـتأشٌر:   ، ش ادٌب معمد بانوراما 

تم تعدٌل العنوان ,  21121114وفً تارٌخ  42113اسر دمحم عصمت عبدالرحمن ظنانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش بٌرونا لسم المنشٌه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان  الى 

تم تعدٌل  21121115وفً تارٌخ  22226تهانى عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  - 1ابٌس المدخل   -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22221مروة دمحم حامد دمحم السوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -المندرة البحرٌة  -برج االمل  -ش السوق المدٌم  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22222اٌمن ابراهٌم الحسٌنى كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -عمارة الصفا والمروة  -ش النصر  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21121115وفً تارٌخ  62421محمود احمد جابر دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 عصافره لسم المنتزه 45من ش  2ش  21وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22111مصطفى دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -سموحه  -ش بهاء الدٌن الؽتورى  21الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22224دمحماحمد السٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 3و1ش المشٌر احمد اسماعٌل محلٌن رلم 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22222برلم    مروه ابراهٌم عبد العال ماٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  11

 الـتأشٌر:   ،  ش طلحه دمحم عبدهللا متفرع من امٌن خٌرت الؽندور المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22221احمد السٌد رمضان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 مومٌه العربٌه باكوس الرملش ال 131الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان ,  21121115وفً تارٌخ  64162مصطفى محمود عبد الوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

ش على فهمى باشا زٌزٌنٌا تماطع عبد السالم عارؾ لسم الرمل ونشاطه تمدٌم  112وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن 

 عشره االؾ جنٌها  11111رده والسمه التجارٌه اكوادور وراس المال المشروبات والماكوالت الساخنه والبا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21121115وفً تارٌخ  16325مها مرسى دمحم عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -كامل  مصطفى -الدور الثامن  -ش ابراهٌم شرٌؾ  مجمع كٌروسٌز   2، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22223صباح احمد بكرى بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -لوران  -ش نور الهدى   15الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21121115وفً تارٌخ  54522ماهر عبٌد ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

تنظٌم  22الدور الثانى والفرع الثانى  211ش هلٌو بولٌس االبراهٌمٌه وحده  21الـتأشٌر:   ، افتتاح عدد اثنٌن فرع الفرع االول 

 بٌلوز ش احمد الحرولى سابما االبراهٌمٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21121115وفً تارٌخ  22225رامى حسنى  دمحم اسماعٌل سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 3وصؾ الـتأشٌر:   ، المنتزه العماروه الصؽرى ش مدرسه المدس برج نٌو مٌامى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  22222مهند سعٌد على حسن بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -مكرر ش المنصورة سابا باشا  5الـتأشٌر:   ، 

مؤسسه الروبى لتجارة وتوزٌع السلع الؽذائٌة / عبدالرحمن محمود رزق احمد الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 -من ش جمال عبدالناصر  12ش  51تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الٌاسمٌن  21121116وفً تارٌخ  22235

 لسم  -سٌدى بشر بحرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121116وفً تارٌخ  21241ض حباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عنتر عو -  22

 51111ش دمحم نجٌب سٌدى بشر لسم المنتزه  ونشاطه بالى استٌشن وراس المال  61الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن 

 خمسون الؾ جنٌها

تم تعدٌل  21121116وفً تارٌخ  22232تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم عبدالكرٌم محمود حسن الزٌدى ، -  21

 لسم  -مٌامى  -ش السٌد رضوان من اسكندر ابراهٌم  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121116وفً تارٌخ  12225رٌمون نسٌم كامل عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -حوض عدس بالراس السوداء  -:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش المنشٌة البحرٌة عزبه فرعون البحرٌة الـتأشٌر

 22231فؤاد  العمال الهندسٌه والتكٌٌؾ والتبرٌد/ ولٌد فؤاد عبد المهٌمن عبد هللا دلنٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش العنانى من الصفا والمروه شرلى41وصؾ الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , 21121116وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121116وفً تارٌخ  22231مصطفى على دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم سٌدى جابر 46الـتأشٌر:   ، سٌتى سكوٌر مصطفى كامل  محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121116وفً تارٌخ  22233تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم ابراهٌم مناع ،  -  32

 لسم  -خورشٌد  -الـتأشٌر:   ، ارض دوٌدار ش الرحمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112وفً تارٌخ  22241دمحم سمٌر نور الدٌن نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -ابٌس االولى خلؾ المعهد الدٌنى االعدادى الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  22232صٌدلٌه / رنا عتٌبه / رنا فهد فوزى عتٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ش هلٌو بولٌس االبراهٌمٌه 22أ  تنظٌم  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112وفً تارٌخ  62311، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تامر ابراهٌم محمود المطان -  35

 ش عبد السالم عارؾ ثروت الرمل 122الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 



 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

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21121112وفً تارٌخ  51213عبد المنعم السٌد السٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش ملن حفنى الحرمٌن شمه 45الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21121112وفً تارٌخ  22231محمود حمدى رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -سٌدى بشر  - 1112تنظٌم ش  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  22236هٌم زاٌد البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البرى للمماوالت / دمحم سمٌر ابرا -  31

 لسم  -فلمنج  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الملعه ش مسجد مسجد العزٌز البدٌع 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  22241سماح دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -سكٌنه الجدٌده  -االمتداد الثانى  15ش  31الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  61546مصطفى عبد الفتاح على بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الدور االول فوق المٌزان لسم الرمل 111مه ش عبد الخلك ثروت لوران ش 26وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  22245سعٌد دمحم مصطفى دمحم الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش دمحم بن ناصؾ فلمنج الرمل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  22244   كرٌم عالء كامل احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  42

 المنتزه 43الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نجٌب سٌدى      بشر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  62114دمحم عبدالجواد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -السٌوؾ  -ش جمٌله بوحرٌد  31الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  22246ماجد ناجى سالمه بدٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  31ش الماهرة ش  61الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  22241وسام هانى انور هانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ابراج المضاه ش لنال المحمودٌه حجر النواتٌه 13الـتأشٌر:   ، عماره 

وفً تارٌخ  22251الشاعر للمماوالت / دمحم عبدالشافى مصطفى موسى الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم  -، ش التٌن المعمورة البلد لبلى    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 21121111

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  22451دمحم ابراهٌم ابراهٌم السٌد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ى جابرسٌتى سكوٌر مول عمارت مصطفى كامل لسم سٌد 6عماره  43و 42وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  22451دمحم ابراهٌم ابراهٌم السٌد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  62421محمود احمد جابر دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى تماطع ش حسن زؼمور مع الزبٌر بن العوام مٌامى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111فً تارٌخ و 16221اسالم فؤاد عبدالحمٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 تنظٌم بٌلوز حالٌا احمد المحرولى سابما تماطع ش ممفٌس االبراهٌمٌه باب شرلى 26الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21121111وفً تارٌخ  22242دمحم ابراهٌم عمر ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 طرٌك الحرٌه مصطفى كامل سٌدى جابر 321بعد المٌزانٌن  1112الـتأشٌر:   ، الشمه

تم تعدٌل العنوان ,  21121115وفً تارٌخ  22256اٌهاب مصطفى كامل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -حجر النواتٌه  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121115وفً تارٌخ  42112، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامه عزمى حنا للدٌوس -  53

 لسم  -الراس السوداء  -عزبه الفلكى  16من ش  13الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش 



 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

وفً تارٌخ  22255برلم    صٌدلٌة د/ دمحم عبدالفتاح سعٌد / دمحم عبدالفتاح عبدالحمٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  54

 -من ش مصطفى كامل  -عزبه الشامى  -ش الفارس من ش السٌده عائشه  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21121115

 لسم  -الراس السوداء 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21121115وفً تارٌخ  22254مؤمن احمد دمحم حسن همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -سموحه   -ب ش توت عنخ امون  4 - 132الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  22252اسماٌعل دمحم اسماعٌل الجرٌتلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش ابن تٌمٌه ارض الفولى باكوس 42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ  22261ود مرسى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء الدٌن مرسى محم -  52

 ش عبد الحمٌد العبادى بولكلى الرمل 34العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21121111وفً تارٌخ  22262سوبر ماركت دمحم سعد / دمحم سعد سعد السٌد خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش فهمى وٌصا من ش شعراوى لسم الرمل 16تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121111وفً تارٌخ  22251ماٌكل مجدى اسكندر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 متفرع من ش سٌؾ سٌدى بشر 615ش  12الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ  22261 مختار فؤاد دمحم مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب دمحم -  61

 ش عمر بن عبد العزٌز مٌامى المنتزه 44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العن 21121111وفً تارٌخ  63511دمحم مجدي انور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 شارع طٌبه كلٌو باترا  سٌدى جابر 215، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112وفً تارٌخ  22266جورج نبٌل ابراهٌم بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 شارع سٌؾ سٌدى بشر لبلى المنتزه 611ش  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112وفً تارٌخ  42112حنا للدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه عزمى  -  63

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ارض فرعون الجدٌده خلؾ كنٌسه االنبا كاراس المنتزه

تم تعدٌل  21121112رٌخ وفً تا 22263صٌدلٌه د/ مصطفى عٌد معاطى دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 العصافره 31العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السٌده زٌنب نهاٌه الصفا والمروه من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21121112وفً تارٌخ  22221ٌوسؾ حنا عزب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -دى بشر سٌ -ش جالل حماد مع ش جمال عبدالناصر  31، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21121112وفً تارٌخ  61423نٌفٌن على سالم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 كنج مرٌوط **** -أمام االستاد و خلؾ بنزٌنه توتال  -ش الكافورى  5.5، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112وفً تارٌخ  22262ه برلم    كرٌم دمحم زكرٌا دمحم الحوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  62

 ش الكازٌنو سان استافنو الرمل 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112وفً تارٌخ  22264عبد السالم دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 س السوق التجارىلرٌه رمسٌ 25و 24الـتأشٌر:   ، شرلى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112وفً تارٌخ  22261ٌونس محمود ٌونس الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، برج روضه المدس ش مدرسة المدس مٌامً الجدٌدة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121112رٌخ وفً تا 22262سامح صبرى بحبوح مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -سٌدى بشر   -اول ش شمال  15الـتأشٌر:   ، ش خلؾ ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121121وفً تارٌخ  22224خالد حسبو عبد الفتاح حسبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وار مستشفى لواء االسالمالـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل مٌدان الساعه امام المولؾ بج

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  12256دمحم مصطفى دمحم حافظ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

ونشاطه / بٌع  -باب شرق  -االزارٌطه  -ش دمحم حسن الشجاعى  14وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

  -راس مال خمسه االؾ جنٌه مصرى الؼٌر  -فرش سٌارات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121121وفً تارٌخ  22222دمحم ابراهٌم على لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الثالجة عصافرة لبلً 2ش  11الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  22212  رامً حسن عزت عبدالخالك السبكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  24

 ابراج دار السالم 12وصؾ الـتأشٌر:   ، ش النصر سموحة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121121وفً تارٌخ  22212الشٌماء كامل حامد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش دٌنولراط االزارٌطة 5الـتأشٌر:   ، 

تم  21121121وفً تارٌخ  22214سحر للتخلٌص الجمركى / سحر محمود عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -الحضرة الجدٌده  -ش االزاله  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش الطٌار صبرى 

تم تعدٌل  21121121وفً تارٌخ  22215سبك لٌده برلم     وائل ماجد السٌد دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  -بدوى لالؼذٌة  -  22

 مدٌنة فٌصل الور الثالث  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  22221هدٌر عاطؾ دمحم ٌوسؾ مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبد السالم عارؾ ناصٌه ش شعراوى لوران

تعدٌل العنوان , تم  21121121وفً تارٌخ  22216فٌرونٌا عادل محروس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش احمد لمحه لسم شرلى 23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121121وفً تارٌخ  22211احمد سعٌد سالمه السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، مجمع رلم ب ش بمشروع سٌدي بشر ضباط الصؾ

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  22211لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر اسامه عبدالعزٌز  على س -  11

 ش هدي االسالم سٌدي بشر 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121121وفً تارٌخ  22222رامى جمال حلٌم ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 منعم سند كامب شٌزار لسم شرلىش عبد ال 32الـتأشٌر:   ، 

تم  21121121وفً تارٌخ  22213لوزه للرحالت / لوزه دمحم متولى جابر عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجامع المهاجرٌن بجوار جامع فاطمه الزهراء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  22222د عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهى دمحم دمحم عبدهللا احم -  14

 لسم  -سموحه  -ش ادٌمون فٌرمون   31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122وفً تارٌخ  22223ابراهٌم دمحم السٌد السٌد صالح الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش الربٌع من عمر بن الخطاب عصافره لبلى لسم المنتزه 63الـتأشٌر:   ، وصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122وفً تارٌخ  65125نصر الدٌن مصطفى دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش مصطفى كامل سموحة 32وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  21132تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد زكى محمود حموده ،  -  12

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع



 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  21121122وفً تارٌخ  21132احمد زكى محمود حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 السٌوؾ الرمل ش صالح الدٌن 4الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  24234دمحم صالح دمحم مجاهد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -بجوار مسجد العزٌز المجٌب  -سٌدى بشر لبلى  -من ش الماهرة  31الـتأشٌر:   ، ٌعدل العنوان إلى / ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21121122وفً تارٌخ  22211جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم السٌد على ، تا -  21

 شارع العزٌز البدٌع الملعه الرمل 4، 

تم تعدٌل  21121122وفً تارٌخ  22224مصطفى محمود عبدالفتاح احمد الخواجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 مساكن الموات المسلحة طوسون 3عمارة رلم  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  22221منه هللا دمحم جابر الخلعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -الجرٌتلى سابما  -ش مصطفى المللى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  63622برلم    محمود دمحم ثابت ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  23

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الزٌنٌه بحرى بجوار مدرسه الهرامشه مركز الزٌنٌه محافظه االلصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  22212دمحم حسنى صابر ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 شارع الفردوس تعاونٌات سموحة 22أشٌر:   ، عمارة رلم الـت

 21121125وفً تارٌخ  22225بٌتر جورج شولى ساوٌرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -صٌدلٌه د/ بٌتر ساوٌرس  -  25

 ش الشهٌد مصطفى شعبان من ش احمد ابو سلٌمان 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121125وفً تارٌخ  23111محمود  حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد زكى  -  26

 الـتأشٌر:   ، ش العنبري خلؾ اسعاؾ باكوس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121125وفً تارٌخ  22226دمحم فؤاد عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -سٌدى بشر  -ش السٌد رضوان متفرع من امٌن خٌرت  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21121125وفً تارٌخ  22221ندي ابراهٌم مصطفى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ملن الفلكً اعلى مسجد الشهداء شمة  16وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد الشهداء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121125وفً تارٌخ  16652د ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم احم -  22

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى / ش لمعً من ش سٌؾ سٌدي بشر لبلً

تارٌخ  وفً 16652محمود ابراهٌم الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدل االسم التجارى الى / الطوٌل للمماوالت  -  111

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى / ش لمعً من ش سٌؾ سٌدي بشر لبلً 21121125

وفً تارٌخ  16652تعدل االسم التجارى إلى / محمود ابراهٌم احمد ابراهٌم الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ل الى / ش لمعً من ش سٌؾ سٌدي بشر لبلًتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعد 21121125

تم تعدٌل  21121125وفً تارٌخ  22222عبد الرحمن دمحم كمال الدٌن حسٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش المفتش شرلى 25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره التنظٌم 

تم تعدٌل العنوان  21121125وفً تارٌخ  22222بك لٌده برلم    مصطفى عبدالعاطى فرؼلى مصطفى ، تاجر فرد ،  س -  113

 طرٌك العام الطابٌة خط رشٌد بجوار دمحم عبده لمطع ؼٌار السٌارات  13, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  21121126وفً تارٌخ  23113عالء الدٌن نبٌل السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -سان استٌفانو  -ش عبدالسالم عارؾ  116وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121126وفً تارٌخ  23114مجدى حسنٌن على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش دمحم فؤاد جالل شرلى 42الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  21121126وفً تارٌخ  21431ك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم فهمى السٌد ، تاجر فرد ،  سب -  116

 امتداد مسجد المبارى بجوار مسجد االٌمان المبارى مٌنا البصل 1الـتأشٌر:   ،  تعدل العنوان الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121126وفً تارٌخ  42255احمد محمود احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -بجوار ابوصابر  31عصافرة ش  52الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122رٌخ وفً تا 23112جمٌل دمحم مصطفى حسنٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش عثمان بن عفان فوق محل وجدى لالحذٌه عصافره 1وصؾ الـتأشٌر:   ، المنتزه 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122وفً تارٌخ  23111نجوى عبدالعزٌز عبدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -ٌا فٌكتور -ش الجالء  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  53141ولٌد دمحم ٌالوت دمحم الحلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الدور االول علوى سٌدى بشر لسم المنتزه 14الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن ش سعٌد عاٌش عمارات الموات المسلحه شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  23111ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على هانى على عمٌ -  111

 لسم  -سموحه  -الدور االول  11ؼرفه من الشمه رلم  -ش فٌكتور عمانوٌل  52الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21121122وفً تارٌخ  61524اٌمن احمد حسن الربٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش جمٌله بو حرٌد السٌوؾ برج المنان الدور الثانى 16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  21511دمحم فوزى حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الرملش السمٌفه صفر باكوس  22الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122وفً تارٌخ  23112البال محمود راؼب حامد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -شرق سموحه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌة مدخل 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122ٌخ وفً تار 23116كرم رجب عبدالفتاح دمحم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -مكتب  -االصالح الفلكى  16من ش  22ش   22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21121122وفً تارٌخ  16464احمد صالح الدٌن حسن السٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -بمول جرٌن بالزا  F1 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  23121دمحم دمحم رمزى على موسى حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش على بن حسٌن لوران 11وصؾ الـتأشٌر:   ، الرمل 

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  23115عبد الناصر سلٌمان داود حمروش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 طوسون المنتزه ثانى 25وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الفارس ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  23114شروق دمحم حنفى محمود شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مرتضى مع طرٌك الحرٌه جناكلٌس الرمل

تم تعدٌل  21121121وفً تارٌخ  11245ؼاده دمحم طه سٌد احمد حسٌن الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -من تمسٌم الفضالى  1134ش  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  25211برلم     مروان مسعد عبد الحك شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  121

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش مسجد المؽفره الكابالت لسم العامرٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  25211مروان مسعد عبد الحك شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الرئٌسى االخر وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء

تم تعدٌل  21121121وفً تارٌخ  22224مصطفى محمود عبدالفتاح احمد الخواجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ش البستان حى المهندسٌن الحضره الجدٌده 3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 



 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

وفً تارٌخ  23111ابراهٌم ابراهٌم ؼباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسمٌن للمماوالت والتورٌدات / ٌاسمٌن سمٌر  -  124

 من ش الماهره سٌدى بشر لبلى المنتزه اول 611ش  41تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم  21121121

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  12121خٌرى احمد محمود احمد ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -عزبه محسن الكبرى  11ش  65وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  61123حسٌن عبدالمجٌد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم الرمل -ابٌس  -محل  مشروع ناصر 13ش  4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  23112عبٌر عبدالمنعم خالؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -جانوتى  -ش العلم المصرى  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  23125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسمٌن لتوزٌع المالبس الجاهزة / ٌاسمٌن عاطؾ عبدالجلٌل حسن شراره -  121

 لسم  -ش االلصر   21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ  21121122تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  16544دمحم ابراهٌم عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 دمحم ماضً ابوالعزاٌم حجر النواتٌة ش  23الـتأشٌر:   ، تعدل الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  55322احمد محمود عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن ش السوق خورشٌد البحرٌه عزبه الطوٌر المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  23121فرد ،  سبك لٌده برلم     صٌام عاشور مهدى ابراهٌم ، تاجر -  131

 لسم  -ش ٌاسر بن عامر من صالح الدٌن  -الـتأشٌر:   ، ارض الضلعى 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122وفً تارٌخ  21121معتز احمد عبدالرحمن عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 تنظٌم كلٌوباترا برج العز  21/21ش ارمنت  23أشٌر:   ، وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  52251ابوشامه احمد ابوشامه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

ونشاطه / تحضٌر وبٌع  - المنتزة -مٌامى  -ش الٌزٌدى ناصٌه ابوالعرب  1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

  -والسمه التجارٌة / سلطنه ابوالعرب  -براس مال لدره خمسه االؾ جنٌه مصرى الؼٌر  -مشروبات ساخنه وبارده وبٌع جاتوهات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  23131دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 حرؾ ؾ ش اللٌمون سوق الجملة 5:   ، نصؾ المحل رلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  23126اشرؾ سالم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

  - 1طرٌك الجٌش مجمع عبدالمنعم جابر كامب شٌزار محل رلم  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  23122مٌنا رٌاض ناشد ساوٌرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -ابٌس  -الـتأشٌر:   ، الرابعة الناصرٌة 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21121122وفً تارٌخ  22263وفاء سعٌد  عبد الؽفار فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى عزبه  البرنس     ش المدرسه االبتدائٌه شمه الدور االرضى المالحه لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121122وفً تارٌخ  23122اٌمان عبدالبدٌع على منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -سٌدى بشر  -لولٌد ش خالد بن ا 126الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121111وفً تارٌخ  66215محمود حمدى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدل النشاط الى تخلٌص جمركى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121111وفً تارٌخ  21114، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل احمد ربٌع عثمان  -  2

 تعدل النشاط الى بٌع كافه ماٌصنع من العجٌن فٌما عدا  البسكوٌت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ21121111وفً تارٌخ  62621وائل عبدالوهاب عبدالمجٌد بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / ممهى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121114وفً تارٌخ  21113احمد رمضان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

التأشٌر:  تم اضافة نشاط / تورٌدات فى مجال النشاط ماعدا تورٌدات العماله وماعدا االمن والحراسة وماعدا االنترنت وبعد 

 الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , 21121114وفً تارٌخ  42113اسر دمحم عصمت عبدالرحمن ظنانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع لعب اطفال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121114وفً تارٌخ  22323السٌد عبدالحكٌم على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / مخبز نصؾ الى مطور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121115وفً تارٌخ  32141عالء الدٌن عٌد ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدل النشاط الى بٌع وطهى وتصنٌع الماكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121115وفً تارٌخ  22111دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم عبدهللا  -  1

 تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  62421محمود احمد جابر دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ى تورٌد زٌوت وشحوماتالتأشٌر:  تعدل النشاط ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ 21121115وفً تارٌخ  21323دمحم عبده زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 نشاط االستٌراد

م ت21121115وفً تارٌخ  21323تعدل االسم التجارى الى المهندس للتورٌدات اللعامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ 21121115وفً تارٌخ  44412احمد دمحم صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 نشاط االستٌراد

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:   تم21121115وفً تارٌخ  16325مها مرسى دمحم عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط إلى / تنمٌة مهارات ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  16152فرج دمحم مصطفى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 نارٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمهالتأشٌر:  ٌضاؾ نشاط تجاره الدرجات ال

تم تعدٌل النشاط , 21121116وفً تارٌخ  21121دمحم سعد     دمحم       ابو النصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر:  ٌضاؾ نشاط النمل بالسٌارات

تم تعدٌل النشاط , 21121116وفً تارٌخ  13213ه برلم   محمود مرسى عبدالؽفار دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  16

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط اصالح وصٌانه اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه

تم تعدٌل النشاط , 21121116وفً تارٌخ  21132سلٌمان عبدالسالم عبدالهادى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت



 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 النشاط , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  21315احمد عبدهللا دمحم ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

التأشٌر:  تم اضافة نشاط / الامه وتشؽٌل مراكز التدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وتصمٌم واعداد البرامج التدرٌبٌة لتأهٌل الشركات 

 عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمهللحصول على شهاده الجوده ما

تم تعدٌل النشاط , 21121112وفً تارٌخ  12224صفوت ابراهٌم صادق ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع المنتجات البالستٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  51213تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المنعم السٌد السٌد ٌوسؾ ،  -  21

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى اداره بوفٌهات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  61311شرٌؾ على حسٌن دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ركتالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / هاٌبر ما

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  22346جٌهان عبدالفتاح محمود الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع مالبس جاهزة حرٌمى

تم تعدٌل 21121111وفً تارٌخ  31212طارق  مرسى                   حسٌن عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع مستلزمات طبٌه ماعدا االدوٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121111فً تارٌخ و 61546مصطفى عبد الفتاح على بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  حذؾ نشاط الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , 21121111وفً تارٌخ  22451دمحم ابراهٌم ابراهٌم السٌد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى مطعم

تم تعدٌل النشاط , 21121111وفً تارٌخ  12212عال سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ عبدالفتاح دمحم عبدال -  26

وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى دار نشر وتوزٌع كتب علمٌه فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ 

 واالنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121111وفً تارٌخ  42622د شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح السعٌد احم -  22

 التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط 21121115وفً تارٌخ  23111ابو عرٌضه  للهندسه  والمماوالت  العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 نشاط إلى / المماوالت العامه والتورٌدات فى مجال النشاط, وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل ال

وفً  23111تعدل االسم التجارى إلى / ابوعرٌضه للهندسة والمماوالت والتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 والتورٌدات فى مجال النشاطتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / المماوالت العامه 21121115تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121115وفً تارٌخ  44226خالد فتحى لبٌب بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط إلى / تورٌد مهمات السالمه والصحه المهنٌة وماعدا مهمات االمن الصناعى

تم تعدٌل النشاط , 21121112وفً تارٌخ  26111نى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو ابراهٌم عبداللطٌؾ السعد -  31

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجاره مستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الؽٌر فٌما عدا االدوٌه

ط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشا21121112وفً تارٌخ  52212حسن على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الؽاء نشاط الرحالت وبٌع المفروشات بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121112وفً تارٌخ  22344ابراهٌم شولى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدل النشاط الى تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121112وفً تارٌخ  52444 عبد المنعم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  34

 تعدل النشاط الى اصالح وبٌع كاوتش سٌارات



 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121112وفً تارٌخ  61312احمد دمحم محمود عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 12والمجموعه  6ن المجموعه م 36ٌضاؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  64121نعمة موسى الصؽٌر عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / مكتب تورٌد مستزمات دٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121121ً تارٌخ وف 26232احمد ابوهارون احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 بموافمه امنٌه بنشاط بٌع وتوزٌع اجهزه الكترونٌه والكمبٌوتر فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , 21121121وفً تارٌخ  12112مصطفى احمد على دمحم حسن عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121121وفً تارٌخ  21146مجدى على على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 لنتعدل النشاط الى تمطٌع وشطؾ و وتجهٌز رخام بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121121وفً تارٌخ  22412موفك دمحم دمحم العصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 طبما للبطالة الضرٌبٌة 2112/2/2تم تعدٌل تارٌخ بداٌة النشاط إلى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121121وفً تارٌخ  31534خالد جمال صبحى توكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى عموم التورٌدات فى مجال فالتر المٌاه واالكٌاس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121121وفً تارٌخ  12156دعاء سالم عبدالحكٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وبات بارده وساخنهالتأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع وتجهٌز ماكوالت ومشر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121121وفً تارٌخ  12535علٌاء الدسولى حجازى عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  اضافه نشاط تدرٌب فى مجال االداره فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121121وفً تارٌخ  65222رد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر حسن دمحم نصره ، تاجر ف -  44

 حذؾ نشاط تسوٌك عمارى لٌصبح بٌع اجهزه تكٌٌؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  65125نصر الدٌن مصطفى دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

/ تدرٌب فى مجاالت االدارة الفنٌه واالستشارات التدرٌبٌه على الحاسب االلى واللؽات فٌماعدا االنترنت التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى 

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121122وفً تارٌخ  35251مجدي اسماعٌل دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 رٌد وتجاره اجهزه كمبٌوتر ومستلزماتها وٌختص النشاط الى توزٌع اجهزه مكتبٌهحذؾ نشاط بٌع وتو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  21321ٌاسر عبدالمعز عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد خضار وفاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  15213ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعاء دمحم عباس عبدالمعطى ، تاج -  41

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  24234دمحم صالح دمحم مجاهد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 والتصدٌر التأشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121122وفً تارٌخ  12233مروة دمحم دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌختص النشاط الى تسوٌك عمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وخدمات االنترنت وبعد 

 2112/  2/ 2فى  4223ه بموجب موافمه امنٌه رلم الحصول على التراخٌص الالزم

تم تعدٌل النشاط , 21121125وفً تارٌخ  22421محمود السعٌد ابراهٌم دمحم كرٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط لٌصبح تجمٌع وتؽٌر زٌوت وشحوم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121125وفً تارٌخ  42421ٌاسر محمود سالم لونص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121126وفً تارٌخ  41511وائل منٌر دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 دل النشاط الى اداره وتشؽٌل كافترٌات فٌما عدا االنتر نت  وبعد الحصول على التراخٌص الالزمهتع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121126وفً تارٌخ  21431دمحم ابراهٌم فهمى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تعدل االنشاط الى تورٌد اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121126وفً تارٌخ  23621ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفاء طه عطٌه شعب -  55

 اضافه نشاط بالى استٌشن فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على الموافمه الالزمه

شاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل الن21121126وفً تارٌخ  42255احمد محمود احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع بوٌات ودهانات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  53141ولٌد دمحم ٌالوت دمحم الحلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

الترونٌه واالجهزه الكهرائٌه فٌما عدا التأشٌر:  تعدل النشاط الى عموم االستٌراد والتصدٌر وتصنٌع وبٌع كامٌرات المرالبه واجهزه 

 الكامٌرات الالسلكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  22222اٌمن ابراهٌم الحسٌنى كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

مالٌر الطبٌه ومستحضرات التجمٌل التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط إلى / التجارة والتوزٌع والتداول فى مجال االدوٌة البٌطرٌة والع

والكٌماوٌات والمستحضرات الطبٌه والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌه وااللبان ومستلزمات االطفال والمكمالت الؽذائٌة 

اخٌص واالؼذٌة الخاصه واالعشاب الطبٌه والتصنٌع لدى الؽٌر ماعدا تجارة االدوٌة البشرٌة ومستلزماتها وبعد الحصول على التر

 الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121122وفً تارٌخ  12241حمدى دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدل النشاط الى ورشه تفصٌل مالبس

وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , 21121122وفً تارٌخ  42111احمد معتاز عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدل النشاط الى بٌع سجائر والحلوٌات والمٌاه الؽازٌه

تم تعدٌل النشاط , 21121122وفً تارٌخ  11214صٌدلٌه سعدٌه انور عبد هللا سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121121وفً تارٌخ  25211جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروان مسعد عبد الحك شعبان ، تا -  62

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى صٌدلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121121وفً تارٌخ  31451ٌحٌى السٌد عطٌه  ضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع الزجاج المعشك والملون

وفً تارٌخ  31451، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    DAIF DESIGNتعدل االسم التجارى إلى / ضٌؾ دٌزاٌن  -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع الزجاج المعشك والملون21121121

تم تعدٌل النشاط 21121121وفً تارٌخ  22224مصطفى محمود عبدالفتاح احمد الخواجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع مالبس اطفال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  12212سلٌمان دمحم نجٌب سلٌمان حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تعبئه مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121122وفً تارٌخ  16544عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم -  62

 تعدٌل النشاط الى / تمدٌم وتجهٌز الماكوالت والمشروبات



 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 النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  11113مى جبرائٌل جوستٌنوكلش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 أشٌر:  تم حذؾ نشاط / عموم االستٌرادالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21121122وفً تارٌخ  22213مٌنا مٌالد جبرائٌل خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 تعدل النشاط الى بٌع لطع ؼٌار سٌارات مستعمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  21115صباح السٌد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع وشراء سٌارات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل 21121112وفً تارٌخ  22236البرى للمماوالت / دمحم سمٌر ابراهٌم زاٌد البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  22254مؤمن احمد دمحم حسن همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21121112وفً تارٌخ  22262سامح صبرى بحبوح مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  22211سحر اسامه عبدالعزٌز  على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121125وفً تارٌخ  22222عبد الرحمن دمحم كمال الدٌن حسٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  23122مٌنا رٌاض ناشد ساوٌرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  22241سماح دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  22255صٌدلٌة د/ دمحم عبدالفتاح سعٌد / دمحم عبدالفتاح عبدالحمٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع 21121115

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  22264عبد السالم دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  22222رامى جمال حلٌم ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21121121وفً تارٌخ  22213لوزه للرحالت / لوزه دمحم متولى جابر عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع تم تعد21121125وفً تارٌخ  22222مصطفى عبدالعاطى فرؼلى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121126وفً تارٌخ  23113عالء الدٌن نبٌل السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21121122وفً تارٌخ  23122اٌمان عبدالبدٌع على منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  22221احمد السٌد رمضان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع تم ت21121116وفً تارٌخ  22232احمد دمحم عبدالكرٌم محمود حسن الزٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121111وفً تارٌخ  22242دمحم ابراهٌم عمر ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21121122وفً تارٌخ  21121معتز احمد عبدالرحمن عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121115وفً تارٌخ  22225رامى حسنى  دمحم اسماعٌل سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21121112وفً تارٌخ  22262كرٌم دمحم زكرٌا دمحم الحوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121125وفً تارٌخ  22226دمحم فؤاد عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21121125وفً تارٌخ  22221ندي ابراهٌم مصطفى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  23126اشرؾ سالم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121115وفً تارٌخ  22222مهند سعٌد على حسن بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ؾ التأشٌر: خاصوص

مؤسسه الروبى لتجارة وتوزٌع السلع الؽذائٌة / عبدالرحمن محمود رزق احمد الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21121116وفً تارٌخ  22235

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121111وفً تارٌخ  22252اسماٌعل دمحم اسماعٌل الجرٌتلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121112وفً تارٌخ  22261ٌونس محمود ٌونس الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121122وفً تارٌخ  22222نهى دمحم دمحم عبدهللا احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  23114شروق دمحم حنفى محمود شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121111وفً تارٌخ  22261  عالء الدٌن مرسى محمود مرسى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  31

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21121111وفً تارٌخ  22262سوبر ماركت دمحم سعد / دمحم سعد سعد السٌد خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121122وفً تارٌخ  23116فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم رجب عبدالفتاح دمحم النمر ، تاجر  -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  23121دمحم دمحم رمزى على موسى حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  23115فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الناصر سلٌمان داود حمروش ، تاجر  -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121115وفً تارٌخ  22222مروه ابراهٌم عبد العال ماٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121115وفً تارٌخ  22256اٌهاب مصطفى كامل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  22266جورج نبٌل ابراهٌم بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  22212شٌماء كامل حامد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121122وفً تارٌخ  22224مصطفى محمود عبدالفتاح احمد الخواجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  23111ٌاسمٌن للمماوالت والتورٌدات / ٌاسمٌن سمٌر ابراهٌم ابراهٌم ؼباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21121121

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21121122وفً تارٌخ  23121صٌام عاشور مهدى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  22223صباح احمد بكرى بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121112وفً تارٌخ  22231محمود حمدى رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121111وفً تارٌخ  22245سعٌد دمحم مصطفى دمحم الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  22224خالد حسبو عبد الفتاح حسبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  22221هدٌر عاطؾ دمحم ٌوسؾ مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  22216فٌرونٌا عادل محروس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121122وفً تارٌخ  23112البال محمود راؼب حامد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  23131دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121115وفً تارٌخ  22226تهانى عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121116وفً تارٌخ  22231مصطفى على دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121116وفً تارٌخ  22233ابراهٌم دمحم ابراهٌم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  22251الشاعر للمماوالت / دمحم عبدالشافى مصطفى موسى الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع 21121111

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121112وفً تارٌخ  22221ٌوسؾ حنا عزب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم 21121121وفً تارٌخ  22214سحر للتخلٌص الجمركى / سحر محمود عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نوع 

تم تعدٌل نوع 21121121وفً تارٌخ  22215وائل ماجد السٌد دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بدوى لالؼذٌة  -  56

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  23125ده برلم   ٌاسمٌن لتوزٌع المالبس الجاهزة / ٌاسمٌن عاطؾ عبدالجلٌل حسن شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21121122تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  22224دمحماحمد السٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

 22231بد المهٌمن عبد هللا دلنٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد  العمال الهندسٌه والتكٌٌؾ والتبرٌد/ ولٌد فؤاد ع -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21121116وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121121وفً تارٌخ  22222دمحم ابراهٌم على لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21121121وفً تارٌخ  22212عزت عبدالخالك السبكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامً حسن  -  61

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  22221منه هللا دمحم جابر الخلعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  23111ى عمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على هانى عل -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121111وفً تارٌخ  22215حسام الدٌن السٌد فهمى دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  22221مروة دمحم حامد دمحم السوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121115وفً تارٌخ  22222اٌمن ابراهٌم الحسٌنى كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121122وفً تارٌخ  22212دمحم حسنى صابر ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121111وفً تارٌخ  22212مصطفى دمحم على احمد الشاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121114وفً تارٌخ  22211عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هاجر دمحم  -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121111وفً تارٌخ  22246ماجد ناجى سالمه بدٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121112وفً تارٌخ  22263عاطى دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ مصطفى عٌد م -  21

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21121125وفً تارٌخ  22225بٌتر جورج شولى ساوٌرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صٌدلٌه د/ بٌتر ساوٌرس  -  22

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121122وفً تارٌخ  23112جمٌل دمحم مصطفى حسنٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121111وفً تارٌخ  22213احمد دمحم عز الدٌن شحاته عبدالمنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ر: خاصالشركة , وصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة 21121114وفً تارٌخ  22212حكمت عبدالودود عبدالجواد ترهونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121112وفً تارٌخ  22241دمحم سمٌر نور الدٌن نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121111وفً تارٌخ  22241وسام هانى انور هانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121125وفً تارٌخ  23111السٌد زكى محمود  حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121112وفً تارٌخ  22232صٌدلٌه / رنا عتٌبه / رنا فهد فوزى عتٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21121122وفً تارٌخ  22211ولٌد دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21121122وفً تارٌخ  23111نجوى عبدالعزٌز عبدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121121وفً تارٌخ  23112عبٌر عبدالمنعم خالؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121111وفً تارٌخ  22214مٌار خلٌل دمحم حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

وفً  22216مؤسسه الشٌمى مٌكانٌكا السٌارات / خالد فتحى رٌاض الشٌمى / منشاه فردٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم 21121114تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21121111وفً تارٌخ  22244كرٌم عالء كامل احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21121111وفً تارٌخ  22251ماٌكل مجدى اسكندر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121111وفً تارٌخ  22261اٌهاب دمحم مختار فؤاد دمحم مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21121122وفً تارٌخ  22223ابراهٌم دمحم السٌد السٌد صالح الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21121126وفً تارٌخ  23114مجدى حسنٌن على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21121121وفً تارٌخ  22211احمد سعٌد سالمه السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدل السمه التجارٌه الى دراى كلٌن  11113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  1

 االبراهٌمٌه / منشاه فردٌه  

 الى: تم الؽاء السمه التجارٌة   62621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدل االسم التجارى إلى / طمان  22163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121114،  فى تارٌخ :   -  3

 للمماوالت / اٌمن حسن عطٌه طمان  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى / الدولٌه  22215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121114،  فى تارٌخ :   -  4

 ندسه والمماوالت/ امجاد / منشاه فردٌه  لله

الى: تعدل االسم التجارى / االنصارى للشنط  12441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  5

 الجلدٌه / مهنى عبد المارد منصور االنصارى  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / سٌجما  22111الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21121115،  فى تارٌخ :   -  6

 للتورٌدات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى /  13265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  2

 اٌمٌزكٌتشن / منشاه فردٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدل السمه التجارٌه لتصبح االٌمان  44412اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 21121115،  فى تارٌخ :   -  1

 للتصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / اشراله  16325تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  2

 لتنمٌة المهارات  

الى: اضافه السمه التجارٌه / المطبخ  22226تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب21121116،  فى تارٌخ :   -  11

 الشرلى / منشاه فردٌه  

الى: اضافه االسم التجارى البعلى للمنتجات  22636تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  11

 الورلٌه / احمد ابراهٌم احمد حسن البعلى  

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / السوق  61311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  12

 ماركت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / دولٌنا  22346تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  13

   DOLINAللمالبس الجاهزة 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / سبارن  22411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  14

   SPARK PHARMACEUTICALSلالدوٌة 

ٌه الى / المكتب الى: تعدل السمه التجار 42622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  15

 التجارى الدولى لالستٌراد والتصدٌر / منشاه فردٌه  

الى: اضافه السمه التجارٌه / تٌوب كلوب  62453تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  16

tubeclub   منشاه فردٌه/ 

الى: تعدل السمه التجارٌه لتصبح الدار  12212الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 21121111،  فى تارٌخ :   -  12

 الوطنٌه للنشر والتوزٌع/ منشاه فردٌه  

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / اون زاى  2122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  11

   ON THE WAYواى 

الى: تعدل االسم التجارى إلى / ابوعرٌضه  23111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  12

 للهندسة والمماوالت والتورٌدات العامه  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى السلمى  52444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  21

 كاوتش السٌارات   الصالح وبٌع

الى: تعدل السمه التجارٌه الى / الشرق  61312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  21

 للهندسه والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌر / منشاه فردٌه  

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / كاش فٌر  22412م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل21121121،  فى تارٌخ :   -  22

CASH FEAR   

الى: تعدل السمه التجارٌه الى الدولٌه  21146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  23

 لتمطٌع وشطؾ وتجهٌز الرخام/ منشاه فردٌه  

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   65222عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21121121،  فى تارٌخ :   -  24

الى: اضافة السمه التجارٌة / فروزن  15213تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121122،  فى تارٌخ :   -  25

FROZEN   



 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

الى: اضافه السمه التجارٌه / هوم استٌشن /  23621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121126،  فى تارٌخ :   -  26

 منشاه فردٌه  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى مؤسسه  21431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121126،  فى تارٌخ :   -  22

 د االخشاب / منشاه فردٌه  الماسه لتورٌ

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / مارٌوت  22226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121122،  فى تارٌخ :   -  21

 للخدمات والمماوالت  

 مة التجارٌة الى / برنسٌس  الى: تعدل الس 16544تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121122،  فى تارٌخ :   -  22

الى: اضافه السمه التجارٌه / كنترووول  21115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121122،  فى تارٌخ :   -  31

 كار  

ووول الى: اضافه السمه التجارٌه / كنتر 21115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121122،  فى تارٌخ :   -  31

 كار/ منشاه فردٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25531برلم       21121121احمد عبدالعال ابراهٌم عبدهللا   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21121116، وفى تارٌخ    16222ٌدها برلم : جبرٌل عبد الرحمن جبرٌل وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك ل   - 1

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2112/  1/ 6بتارٌخ  14211محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    22122الهمٌمى للخدمات الطبٌة / د / دمحم همٌمى عبدهللا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2112/  1/ 2بتارٌخ  14214تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم   21121112

تم محو/شطب    21121111، وفى تارٌخ    63242تضامن  سبك لٌدها برلم : حازم اسالم وعبد المجٌد جابر  ، شركة    - 3

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2112/  1/ 1بتارٌخ  14212السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21121112، وفى تارٌخ    13121تامر ابراهٌم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم الؽاء الفرع نهائٌا 2112/  1/ 12بتارٌخ  14221بامر محو رلم شطب 

   21121122، وفى تارٌخ    25323المتحده للمكونات الهندسٌه / مدحت فرج وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 نهائٌا تم فسخ الشركه وتصفٌتها 2112/ 1/ 22بتارٌخ  14232تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

   25323تعدل االسم التجارى لٌصبح / المتحدة للمكونات الهندسٌة / دمحم عبد هللا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

تم فسخ الشركه  2112/ 1/ 22بتارٌخ  14232تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21121122، وفى تارٌخ 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21121125، وفى تارٌخ    12141حمود ٌوسؾ وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : مٌسره م   - 2

 تم فسخ الشركه  وتصفٌتها نهائٌا  2112/  1/ 25بتارٌخ  14236السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21121122تارٌخ  ، وفى   22221البال دمحم راؼب سلٌمان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

ؼٌر مسجل وؼٌر مشهرعنه تم فسخ الشركة  2114/  121ثابت التارٌخ برلم  2114/1/5السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى 

 وتصفٌتها نهائٌا

شطب تم محو/   21121122، وفى تارٌخ    22221البال دمحم راؼب سلٌمان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2112/1/22فى  14242السجل  شطب بامر محو رلم 

   21121121، وفى تارٌخ    34232فاست لالعالن / طارق عبدهللا حمٌده وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 التجاره  نهائٌا لترن 2112/  1/ 21بتارٌخ   14252تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    21121122، وفى تارٌخ    11341احمد وعالء وولٌد المصرى ودمحم المصرى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14256محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    11341م عبدالمتعال وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : تعدل االسم التجارى إلى / هانىء ؼان   - 12

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14256تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21121122

تم    21121122، وفى تارٌخ    11341احمد وعالء وولٌد المصرى ودمحم المصرى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14256محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    11341تعدل االسم التجارى إلى / هانىء ؼانم عبدالمتعال وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2112/  1/ 22بتارٌخ  14256جل  شطب بامر محو رلم تم محو/شطب الس   21121122

تم    21121122، وفى تارٌخ    14222حاتم عاطؾ محمود لمره وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 ها نهائٌاتم فسخ الشركه وتصفٌت 2112/  1/ 22بتارٌخ  14254محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ   ، 22225شركه خٌرات الشام / دمحم ناجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدل االسم التجارى للشركه الى / شركه خٌرات الشام / ابراهٌم عبدالمطلب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21121111وفً تارٌخ   ، 22225،

 جنٌه   111111.111،

رى للشركه الى / شركه خٌرات الشام / ابراهٌم عبدالمطلب وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم تعدل االسم التجا -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21121111وفً تارٌخ   ، 22225،

 جنٌه   111111.111،

تم تعدٌل رأس  21121116وفً تارٌخ   ، 64525، سبك لٌدها برلم ، نبٌل ابراهٌم ابراهٌم رٌحان وشرٌكه شركة تضامن  -  4

 جنٌه   151111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    15541تعدل اسم الشركة التجارى إلى / احمد دمحم توفٌك وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   211111.111ٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعد 21121112،

تم تعدٌل رأس المال ,  21121112وفً تارٌخ   ، 15541احمد دمحم توفٌك وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21121112وفً تارٌخ   ، 22122ابراهٌم عبد المسٌح فؤاد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   311111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21121112تارٌخ   ، وفً 22122ابراهٌم عبد المسٌح فؤاد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21121111وفً تارٌخ   ، 43315ابراهٌم دمحم عبد الحافظ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2111111.111ح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

 21121111وفً تارٌخ   ، 43315ابراهٌم دمحم عبد الحافظ عمل وشركاه / نٌو فرنتشر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12622مماوالت / حسن على حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،الرمل للتجارة وال -  11

 جنٌه   6111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121112،

وفً تارٌخ    36552تعدل االسم التجارى لٌصبح هشام حافظ وماهر كامل وشركائهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121121،

تم تعدٌل رأس المال ,  21121121وفً تارٌخ   ، 36552لٌدها برلم ،همت فراج احمد وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  13

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21121121وفً تارٌخ   ، 36552هشام حافظ وماهر كامل وشرٌكتٌهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   2111111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌ

وفً تارٌخ    36552تعدل االسم التجارى لٌصبح هشام حافظ وماهر كامل وشركائهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121121،



 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 رأس المال ,  21121121وفً تارٌخ   ، 36552همت فراج احمد وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21121121وفً تارٌخ   ، 36552هشام حافظ وماهر كامل وشرٌكتٌهما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22265ورثه عبدالحلٌم سلٌمان سلٌمان وعنهم / امٌنه السٌد عوض مصطفى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال ,  21121122،

 21121122وفً تارٌخ   ، 42131مٌراج لخدمات النمل/ شرٌؾ سعد دمحم احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   251111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدل االسم التجارى إلى / مٌراج لخدمات النمل / عالء دمحم عبدالنعٌم خلٌفه وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  21

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21121122وفً تارٌخ   ، 42131،

 جنٌه   251111.111،

تم تعدٌل رأس المال  21121122وفً تارٌخ   ، 21122احمد دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،سامى السٌد  -  21

 جنٌه   311111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس المال , تم تعدٌ 21121122وفً تارٌخ   ، 24124دمحم عبدالفتاح وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   3111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21121121وفً تارٌخ   ، 12521حسنى ابو الخل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   2111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12521تعدل اسم الشركة التجارى إلى / ماهر حسنى ابوالخل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   2111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121121،

تم تعدٌل رأس المال ,  21121122وفً تارٌخ   ، 5222برلم ، دمحم عبدالرحمن  دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  25

 جنٌه   1111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21121122وفً تارٌخ   ، 5222رضا دمحم عبدالرحمن دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   1111.111أس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

وفً تارٌخ    5222تعدل االسم التجارى الى / رضا دمحم عبدالرحمن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121122،

تم تعدٌل رأس المال ,  21121122وفً تارٌخ   ، 43251 علً وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،سامٌه دمحم -  21

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌخ   وفً تار 41142معرض سعد االسٌوطى ) سعد صموئٌل ممار وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   411111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121122،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21121114رٌخ وفً تا 22242نهال فتحى نعٌم على الشناوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

مشروع الشركة / جلٌم باى  B16الوحده رلم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / لسان جلٌم بنطاق حى شرق 

GLEEM BAY - 

ان , تم تعدٌل العنو 21121116وفً تارٌخ  3144مٌشٌل  اسكندر  بشاره  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

ونشاطه /  -مطروح  -العلمٌن  -لرٌة مارٌنا  -/ أ بمنطمه الشانزلٌزٌه  53وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان المحل رلم 

 -كافترٌا وبٌع عصائر ومٌاه ؼازٌة وسندوتشات وتٌن اواى وكافة ماٌصنع من العجٌن 

وفً تارٌخ  15541كه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل اسم الشركة التجارى إلى / احمد دمحم توفٌك وشرٌ -  3

 لسم  -ش مسجد سٌدى بشر بحرى  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى /  21121112

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21121112وفً تارٌخ  15541احمد دمحم توفٌك وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 لسم  -ش مسجد سٌدى بشر بحرى  22الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  16114شركة دمحم احمد فؤاد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

مركز مارٌنا العلمٌن  4بوابه  14ئنه بالمنطمه الكا 2محالت ب 31وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح  فرع كائن الوحده التجارٌه رلم 

 ونشاطه مطعم

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154خلٌل احمد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

فرع لتعبئة المواد الؽذائٌة ش المٌمونً ) ك 22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

شركة الخلٌل للتجارة والتوزٌع وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

رضً بالعمار رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور اال 21121111وفً تارٌخ  66154

 -حصان (( 4/3ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة بمكٌنه  22,  25

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154شركة منصور للصناعة والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154لؽاء السمه التجارٌة للفرع ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ا -  2

ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154مد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    خلٌل اح -  11

ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

جارة والتوزٌع وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة الخلٌل للت -  11

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم   21121111وفً تارٌخ  66154

 -حصان (( 4/3بمكٌنه ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25

تم تعدٌل العنوان  21121111وفً تارٌخ  66154شركة منصور للصناعة والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3ه بمكٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154الؽاء السمه التجارٌة للفرع ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 



 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 العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154خلٌل احمد ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

شركة الخلٌل للتجارة والتوزٌع وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم   21121111وفً تارٌخ  66154

 -حصان (( 4/3لتعبئة المواد الؽذائٌة بمكٌنه  ش المٌمونً ) كفرع 22,  25

تم تعدٌل العنوان  21121111وفً تارٌخ  66154شركة منصور للصناعة والتجارة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

بئة المواد الؽذائٌة ش المٌمونً ) كفرع لتع 22,  25, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154الؽاء السمه التجارٌة للفرع ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

لمواد الؽذائٌة ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة ا 22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154خلٌل احمد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

ؽذائٌة ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد ال 22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

شركة الخلٌل للتجارة والتوزٌع وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم   21121111وفً تارٌخ  66154

 -حصان (( 4/3ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة بمكٌنه  22,  25

تم تعدٌل العنوان  21121111وفً تارٌخ  66154شركة منصور للصناعة والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

ش المٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة  22,  25, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21121111وفً تارٌخ  66154الؽاء السمه التجارٌة للفرع ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

مٌمونً ) كفرع لتعبئة المواد الؽذائٌة ش ال 22,  25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل الدور االرضً بالعمار رلم  

 -حصان (( 4/3بمكٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21121112وفً تارٌخ  12211دمحم رمضان دمحم ؼازى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 -دالناصر برج االندلس شارع جمال عب 422وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / بالدور االرضً بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21121112وفً تارٌخ  12211اٌرباص تورز ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 -شارع جمال عبدالناصر برج االندلس  422، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / بالدور االرضً بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  36552ح هشام حافظ وماهر كامل وشركائهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل االسم التجارى لٌصب -  24

 المركز التجارى روٌال مول المنتزه 42و 41و 42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن ارلام  21121121

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  36552    همت فراج احمد وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  25

 المركز التجارى روٌال مول المنتزه 42و 41و 42وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن ارلام 

تم تعدٌل  21121121وفً تارٌخ  36552هشام حافظ وماهر كامل وشرٌكتٌهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 المركز التجارى روٌال مول المنتزه 42و 41و 42لـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن ارلام العنوان , وصؾ ا

وفً تارٌخ  36552تعدل االسم التجارى لٌصبح هشام حافظ وماهر كامل وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 المركز التجارى روٌال مول المنتزه 42و 41و 42ئن ارلام تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكا 21121121

تم تعدٌل العنوان ,  21121121وفً تارٌخ  36552همت فراج احمد وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 المركز التجارى روٌال مول المنتزه 42و 41و 42وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن ارلام 



 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  21121121وفً تارٌخ  36552ام حافظ وماهر كامل وشرٌكتٌهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هش -  22

 المركز التجارى روٌال مول المنتزه 42و 41و 42العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن ارلام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121125وفً تارٌخ  12516   عالء دمحم فوزى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  31

 محور خدمات الحى السابع برج الصفا مدٌنه السادات محافظه المنوفٌه  1لطعه  11الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع جدٌد المنطمه 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21121125وفً تارٌخ  43133ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 بالدور االرضً بحدٌمه االسكندرٌة  داون تاون امام كارفور 12،11الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / محالت ارلام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121125وفً تارٌخ  43133ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

بحدٌمه  DOWN TOWNالدور االرضً المدٌنه التجارٌه   MP6 4،3،2،1فرع الكائن فى /  محالت ارلام الـتأشٌر:   ، الؽاء ال

 االسكندرٌه الدولٌه مول داون تاون

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21121125وفً تارٌخ  43133ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

  -الهانوفٌل  4,  3,  2العجمً ارلام  12ائن فى / محالت التجارٌة طرٌك اسكندرٌة مطروح ن الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ك

تم تعدٌل العنوان ,  21121122وفً تارٌخ  5222دمحم عبدالرحمن  دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 -ق الجمله للخصر حرؾ ؾ بسو 6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21121122وفً تارٌخ  5222رضا دمحم عبدالرحمن دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 -حرؾ ؾ بسوق الجمله للخصر  6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة / محل رلم 

وفً تارٌخ  5222ن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل االسم التجارى الى / رضا دمحم عبدالرحم -  36

 -حرؾ ؾ بسوق الجمله للخصر  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة / محل رلم  21121122

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه العرب تران للتصدٌر والتجاره / باسم رضا صادق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض الشركه الى عموم التصدٌر  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121115وفً تارٌخ  21122والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وٌرس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه اورٌنتال كافٌه / سمٌر مجدى شكرى سا -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121116وفً تارٌخ  15122والبارده ،  سبك لٌدها برلم   

ومشهر عنه ،  2112لنسه  223اصبحت الشركه توصٌه بسٌطه بموجب عمد تكوٌن وتعدٌل مسجل ملخصهما تحت رلم  -  3

وفً تارٌخ  15122توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121116

خلالت ،  سبك لٌدها برلم   اشرؾ الدٌب عٌسى عبدالشهٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع وبٌع الم -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121116وفً تارٌخ  1522

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / احمد دمحم توفٌك وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة بحذؾ نشاط / االستٌراد  -  5

زمات الطبٌه والمطهرات والمنظفات واالدوٌة البٌطرٌة والتصنٌع لدى لٌصبح النشاط / تجارة االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمستل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121112وفً تارٌخ  15541الؽٌر والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ط / تجارة االدوٌة احمد دمحم توفٌك وشركاه ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة بحذؾ نشاط / االستٌراد لٌصبح النشا -  6

ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمطهرات والمنظفات واالدوٌة البٌطرٌة والتصنٌع لدى الؽٌر والتصدٌر ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121112وفً تارٌخ  15541برلم   



 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

عدل ؼرض الشركه الى خدمات بترولٌه / مد خطوط انابٌب وانشاءات سامى السٌد احمد دمحم وشركاه ، شركة تضامن  ت -  2

واعمال صٌانه ومماوالت والتورٌدات فى المجال السابك واعمال صٌانه وتورٌدات صناعٌه ومعالجه وتحلٌه مٌاه التلوث الصناعى 

 صؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21121122وفً تارٌخ  21122والمماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدل االسم التجارى  22225شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121111تارٌخ : ،  فى   -  1

 للشركه الى / شركه خٌرات الشام / ابراهٌم عبدالمطلب وشرٌكته

اصبحت الشركه الى:  15122توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121116،  فى تارٌخ :   -  2

 ومشهر عنه 2112لنسه  223توصٌه بسٌطه بموجب عمد تكوٌن وتعدٌل مسجل ملخصهما تحت رلم 

الى: تعدل اسم الشركة  15541شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121112،  فى تارٌخ :   -  3

 التجارى إلى / احمد دمحم توفٌك وشرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  36552توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121121ٌخ : ،  فى تار  -  4

 لٌصبح هشام حافظ وماهر كامل وشركائهم

الى: تعدل االسم التجارى  36552شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121121،  فى تارٌخ :   -  5

 هشام حافظ وماهر كامل وشركائهملٌصبح 

الى: تعدل اسم الشركه الى  11124توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121122،  فى تارٌخ :   -  6

 احمد السٌد جابر وشرٌكه محمود السٌد جابر

الى: تعدل اسم الشركة  12521شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121121،  فى تارٌخ :   -  2

 التجارى إلى / ماهر حسنى ابوالخل وشرٌكه

لتجارى الى الى: تعدل االسم ا 5222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121122،  فى تارٌخ :   -  1

 / رضا دمحم عبدالرحمن وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

انتصار عبدالمطلب ابراهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى الشركة كشرٌكه متضامنة ///// تخارج الشرٌن  -  1

ة //// تخارج الشرٌن المتضامن / ثائر محمود صوفان من الشركة ، تارٌخ : المتضامن / عدنان محمود صوفان من الشرك

 22225برلم       21121111

انتصار عبدالمطلب ابراهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى الشركة كشرٌكه متضامنة ///// تخارج الشرٌن  -  2

لشرٌن المتضامن / ثائر محمود صوفان من الشركة ، تارٌخ : المتضامن / عدنان محمود صوفان من الشركة //// تخارج ا

 22225برلم       21121111

انتصار عبدالمطلب ابراهٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى الشركة كشرٌكه متضامنة ///// تخارج الشرٌن  -  3

/ ثائر محمود صوفان من الشركة ، تارٌخ :  المتضامن / عدنان محمود صوفان من الشركة //// تخارج الشرٌن المتضامن

 22225برلم       21121111

حسن بدرى حسن عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  /////تعدل حك االداره والتولٌع على الشٌكات او العمود او  -  4

    21121114صات ، تارٌخ : المستخلصات لٌصبح للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على الشٌكات او العمود او المستخل

 22221برلم   

نادر فرٌد زكى فهمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، اضافة لحك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االلتراض والرهن  -  5

مجتمعٌن او  وضمان الؽٌر من جمٌع البنون مكفوال للطرفٌن  االول والثانى ) نادر فرٌد زكى فهمى ، فادى نادر فرٌد زكى فهمى (

 63324برلم       21121114منفردٌن  وتبمى بالى بنود العمد االساسى للشركة كما هو دون تعدٌل ، تارٌخ : 

نادر فرٌد زكى فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، اضافة لحك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االلتراض والرهن  -  6

للطرفٌن  االول والثانى ) نادر فرٌد زكى فهمى ، فادى نادر فرٌد زكى فهمى ( مجتمعٌن او  وضمان الؽٌر من جمٌع البنون مكفوال

 63324برلم       21121114منفردٌن  وتبمى بالى بنود العمد االساسى للشركة كما هو دون تعدٌل ، تارٌخ : 

لتولٌع على ان ٌكون حك االلتراض والرهن نادر فرٌد زكى فهمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، اضافة لحك االدارة وا -  2

وضمان الؽٌر من جمٌع البنون مكفوال للطرفٌن  االول والثانى ) نادر فرٌد زكى فهمى ، فادى نادر فرٌد زكى فهمى ( مجتمعٌن او 

 63324برلم       21121114منفردٌن  وتبمى بالى بنود العمد االساسى للشركة كما هو دون تعدٌل ، تارٌخ : 

نادر فرٌد زكى فهمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، اضافة لحك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االلتراض والرهن  -  1

وضمان الؽٌر من جمٌع البنون مكفوال للطرفٌن  االول والثانى ) نادر فرٌد زكى فهمى ، فادى نادر فرٌد زكى فهمى ( مجتمعٌن او 

 63324برلم       21121114االساسى للشركة كما هو دون تعدٌل ، تارٌخ :  منفردٌن  وتبمى بالى بنود العمد

نادر فرٌد زكى فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، اضافة لحك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االلتراض والرهن  -  2

مى ، فادى نادر فرٌد زكى فهمى ( مجتمعٌن او وضمان الؽٌر من جمٌع البنون مكفوال للطرفٌن  االول والثانى ) نادر فرٌد زكى فه

 63324برلم       21121114منفردٌن  وتبمى بالى بنود العمد االساسى للشركة كما هو دون تعدٌل ، تارٌخ : 

نادر فرٌد زكى فهمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، اضافة لحك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االلتراض والرهن  -  11

ان الؽٌر من جمٌع البنون مكفوال للطرفٌن  االول والثانى ) نادر فرٌد زكى فهمى ، فادى نادر فرٌد زكى فهمى ( مجتمعٌن او وضم

 63324برلم       21121114منفردٌن  وتبمى بالى بنود العمد االساسى للشركة كما هو دون تعدٌل ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  /////تعدل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن   نبٌل ابراهٌم ابراهٌم رٌحان  شركة تضامن -  11

اومنفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها مع كافه الجهات الحكومٌه 

ع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع والؽٌر حكومٌه والخاصه بمافى ذالن حك التعامل مع البنون بالسحب واالٌدا

على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والرهن والمرض واى نوع من انواع المعمالت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئه المالٌه ، تارٌخ 

 64525برلم       21121116: 



 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

،،، تعدل حك االلتراض والرهن من البنون لجمٌع الشركاء  فوزى  جمعه ٌوسؾ ابورفاعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  12

المتضامنٌن وهم ) فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، دمحم فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، محمود فوزى ٌوسؾ ابورفاعى مجتمعٌن 

 4355برلم       21121116او منفردٌن ( ، تارٌخ : 

و شرٌن  ،،، تعدل حك االلتراض والرهن من البنون لجمٌع الشركاء فوزى  جمعه ٌوسؾ ابورفاعى  شركة تضامن  مدٌر  -  13

المتضامنٌن وهم ) فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، دمحم فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، محمود فوزى ٌوسؾ ابورفاعى مجتمعٌن 

 4355برلم       21121116او منفردٌن ( ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدل حك االلتراض والرهن من البنون لجمٌع الشركاء فوزى  جمعه ٌوسؾ ابورفاعى  توصٌة بسٌط -  14

المتضامنٌن وهم ) فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، دمحم فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، محمود فوزى ٌوسؾ ابورفاعى مجتمعٌن 

 4355برلم       21121116او منفردٌن ( ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدل حك االلتراض والرهن من البنون لجمٌع الشركاء فوزى  جمعه ٌوسؾ ابورفاعى  شر -  15

المتضامنٌن وهم ) فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، دمحم فوزى جمعه ٌوسؾ ابورفاعى ، محمود فوزى ٌوسؾ ابورفاعى مجتمعٌن 

 4355برلم       21121116او منفردٌن ( ، تارٌخ : 

دى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة بعد استالم كافة مستحماته ، تارٌخ : عصام دمحم دمحم البؽدا -  16

 15541برلم       21121112

عصام دمحم دمحم البؽدادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة بعد استالم كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  12

 15541برلم       21121112

مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة بعد استالم كافة مستحماته ، تارٌخ : احمد  -  11

 15541برلم       21121112

احمد مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة بعد استالم كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  12

 15541   برلم    21121112

عصام دمحم دمحم البؽدادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدٌل حك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع  -  21

للسٌد / عصام دمحم دمحم البؽدادى ، والسٌد/ احمد دمحم توفٌك شعت ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهما فى سبٌل ذلن كافة السلطات لتحمٌك 

شركة والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص ولطاع االعمال وامام الشهر العمارى ؼرض ال

والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى والتأمٌنات االجتماعٌه والتعامل امام مصلحه الجمارن والموانىء والهٌئه العامه للرلابه على 

 15541برلم       21121112د ، تارٌخ : الصادرات والواردات والتعال

عصام دمحم دمحم البؽدادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدٌل حك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع  -  21

ن كافة السلطات لتحمٌك للسٌد / عصام دمحم دمحم البؽدادى ، والسٌد/ احمد دمحم توفٌك شعت ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهما فى سبٌل ذل

ؼرض الشركة والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص ولطاع االعمال وامام الشهر العمارى 

ى والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى والتأمٌنات االجتماعٌه والتعامل امام مصلحه الجمارن والموانىء والهٌئه العامه للرلابه عل

 15541برلم       21121112الصادرات والواردات والتعالد ، تارٌخ : 

احمد مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدٌل حك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االدارة  -  22

او منفردٌن ( ولهما فى سبٌل ذلن كافة  والتولٌع للسٌد / عصام دمحم دمحم البؽدادى ، والسٌد/ احمد دمحم توفٌك شعت ) مجتمعٌن

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص ولطاع االعمال 

انىء والهٌئه وامام الشهر العمارى والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى والتأمٌنات االجتماعٌه والتعامل امام مصلحه الجمارن والمو

 15541برلم       21121112العامه للرلابه على الصادرات والواردات والتعالد ، تارٌخ : 

احمد مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدٌل حك االدارة والتولٌع على ان ٌكون حك االدارة  -  23

احمد دمحم توفٌك شعت ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهما فى سبٌل ذلن كافة  والتولٌع للسٌد / عصام دمحم دمحم البؽدادى ، والسٌد/

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص ولطاع االعمال 

تعامل امام مصلحه الجمارن والموانىء والهٌئه وامام الشهر العمارى والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى والتأمٌنات االجتماعٌه وال

 15541برلم       21121112العامه للرلابه على الصادرات والواردات والتعالد ، تارٌخ : 



 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

عصام دمحم دمحم البؽدادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع كافة الجهات باسم الشركة والمصالح ومصلحه الضرائب  -  24

واالحٌاء كما تم االتفاق بٌن الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التعامل مع كافة البنون والهٌئات المصرفٌه فى المٌام بفتح وؼلك الحسابات 

مالت البنكٌة والمصرفٌه واالعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان وحك التصرؾ فى البٌع والشراء واالٌداع والسحب وكافة التعا

والرهن والتصرؾ فى بٌع جمٌع اصول الشركة وسٌارتها من اختصاص السٌد / عصام دمحم دمحم البؽدادى ) منفردا ( ولهما حك المٌام 

 15541برلم       21121112ٌخ : بكافة االعمال السابمه بنفسهما او تفوٌض ؼٌرهما ، تار

عصام دمحم دمحم البؽدادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع كافة الجهات باسم الشركة والمصالح ومصلحه الضرائب  -  25

ات واالحٌاء كما تم االتفاق بٌن الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التعامل مع كافة البنون والهٌئات المصرفٌه فى المٌام بفتح وؼلك الحساب

واالٌداع والسحب وكافة التعامالت البنكٌة والمصرفٌه واالعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان وحك التصرؾ فى البٌع والشراء 

والرهن والتصرؾ فى بٌع جمٌع اصول الشركة وسٌارتها من اختصاص السٌد / عصام دمحم دمحم البؽدادى ) منفردا ( ولهما حك المٌام 

 15541برلم       21121112بنفسهما او تفوٌض ؼٌرهما ، تارٌخ :  بكافة االعمال السابمه

احمد مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع كافة الجهات باسم الشركة والمصالح ومصلحه الضرائب  -  26

صرفٌه فى المٌام بفتح وؼلك الحسابات واالحٌاء كما تم االتفاق بٌن الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التعامل مع كافة البنون والهٌئات الم

واالٌداع والسحب وكافة التعامالت البنكٌة والمصرفٌه واالعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان وحك التصرؾ فى البٌع والشراء 

حك المٌام  والرهن والتصرؾ فى بٌع جمٌع اصول الشركة وسٌارتها من اختصاص السٌد / عصام دمحم دمحم البؽدادى ) منفردا ( ولهما

 15541برلم       21121112بكافة االعمال السابمه بنفسهما او تفوٌض ؼٌرهما ، تارٌخ : 

احمد مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع كافة الجهات باسم الشركة والمصالح ومصلحه الضرائب  -  22

عامل مع كافة البنون والهٌئات المصرفٌه فى المٌام بفتح وؼلك الحسابات واالحٌاء كما تم االتفاق بٌن الشرٌكٌن على ان ٌكون حك الت

واالٌداع والسحب وكافة التعامالت البنكٌة والمصرفٌه واالعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان وحك التصرؾ فى البٌع والشراء 

 دمحم البؽدادى ) منفردا ( ولهما حك المٌام والرهن والتصرؾ فى بٌع جمٌع اصول الشركة وسٌارتها من اختصاص السٌد / عصام دمحم

 15541برلم       21121112بكافة االعمال السابمه بنفسهما او تفوٌض ؼٌرهما ، تارٌخ : 

عصام دمحم دمحم البؽدادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  فى كل او بعض ماسبك بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه  -  21

 15541برلم       21121112ضها وتكون نافذه فى حك الشركة ، تارٌخ : باسم الشركة ولتحمٌك ؼر

عصام دمحم دمحم البؽدادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  فى كل او بعض ماسبك بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه  -  22

 15541برلم       21121112باسم الشركة ولتحمٌك ؼرضها وتكون نافذه فى حك الشركة ، تارٌخ : 

احمد مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  فى كل او بعض ماسبك بشرط ان تكون االعمال التى تصدر  -  31

 15541برلم       21121112منه باسم الشركة ولتحمٌك ؼرضها وتكون نافذه فى حك الشركة ، تارٌخ : 

ٌن  فى كل او بعض ماسبك بشرط ان تكون االعمال التى تصدر احمد مختار خلؾ هللا محروس  شركة تضامن  مدٌر و شر -  31

 15541برلم       21121112منه باسم الشركة ولتحمٌك ؼرضها وتكون نافذه فى حك الشركة ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم عبد الحافظ عمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////انضمام شرٌن موصى واحد مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  32

 43315برلم       21121111

ابراهٌم دمحم عبد الحافظ عمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////انضمام شرٌن موصى واحد مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  33

 43315برلم       21121111

على حسن عبد حسن على حسن عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///// تعل حك االدارة والتولٌع للشرٌن / حسن  -  34

العزٌز منفردا وله فى ذلن كافة السلطات والصالحٌات فى حدود اؼراض الشركة وٌشمل حك االدارة والتولٌع والتعامل مع كافة 

الجهات الحكومٌة والهٌئات والمؤسسات وجمٌع المعامالت البنكٌة وخاصة حك توكٌل الؽٌر لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وحك 

من البنون باسم الشركة ولحسابها وله فى كافة االحوال حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر /////// ،  االلتراض والرهن

 12622برلم       21121112تارٌخ : 

عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //////تعدل حك االدره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن االول والثانى  -  35

عٌن اومنفردٌن بالتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع فمط مجتم

جمٌع الجهات ولهما فمط الحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه 



 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

مع مصلحه الضرائب العامه والمٌمه المضافه والسجل التجارى والشهر العمارى والجمارن وخطابات الضمان ولهما حك التولٌع 

 36552برلم       21121121والؽرفه التجارٌه والكهرباء والؽاز والمٌاه وٌحك لهما ، تارٌخ : 

بح للشرٌكٌن االول والثانى عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //////تعدل حك االدره والتولٌع لٌص -  36

فمط مجتمعٌن اومنفردٌن بالتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع 

ه جمٌع الجهات ولهما فمط الحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌ

وخطابات الضمان ولهما حك التولٌع مع مصلحه الضرائب العامه والمٌمه المضافه والسجل التجارى والشهر العمارى والجمارن 

 36552برلم       21121121والؽرفه التجارٌه والكهرباء والؽاز والمٌاه وٌحك لهما ، تارٌخ : 

//////تعدل حك االدره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن االول والثانى   عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  32

فمط مجتمعٌن اومنفردٌن بالتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع 

ع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه جمٌع الجهات ولهما فمط الحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انوا

وخطابات الضمان ولهما حك التولٌع مع مصلحه الضرائب العامه والمٌمه المضافه والسجل التجارى والشهر العمارى والجمارن 

 36552برلم       21121121والؽرفه التجارٌه والكهرباء والؽاز والمٌاه وٌحك لهما ، تارٌخ : 

دمحم كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //////تعدل حك االدره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن االول والثانى عبدالرحمن ماهر  -  31

فمط مجتمعٌن اومنفردٌن بالتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع 

نون باالٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه جمٌع الجهات ولهما فمط الحك فى التعامل مع الب

وخطابات الضمان ولهما حك التولٌع مع مصلحه الضرائب العامه والمٌمه المضافه والسجل التجارى والشهر العمارى والجمارن 

 36552برلم       21121121والؽرفه التجارٌه والكهرباء والؽاز والمٌاه وٌحك لهما ، تارٌخ : 

عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //////تعدل حك االدره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن االول والثانى  -  32

فمط مجتمعٌن اومنفردٌن بالتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع 

ات ولهما فمط الحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه جمٌع الجه

وخطابات الضمان ولهما حك التولٌع مع مصلحه الضرائب العامه والمٌمه المضافه والسجل التجارى والشهر العمارى والجمارن 

 36552برلم       21121121اه وٌحك لهما ، تارٌخ : والؽرفه التجارٌه والكهرباء والؽاز والمٌ

عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //////تعدل حك االدره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن االول والثانى  -  41

العمود الخاصه بالشركه مع فمط مجتمعٌن اومنفردٌن بالتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر والتولٌع على كافه 

جمٌع الجهات ولهما فمط الحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه 

وخطابات الضمان ولهما حك التولٌع مع مصلحه الضرائب العامه والمٌمه المضافه والسجل التجارى والشهر العمارى والجمارن 

 36552برلم       21121121فه التجارٌه والكهرباء والؽاز والمٌاه وٌحك لهما ، تارٌخ : والؽر

عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحصول على المروض والتولٌع على عمودها والتصرؾ فى  -  41

البٌع السطول السٌارات المملوكه للشركه ولهما حك اصول الشركه بالبٌع او االٌجار او الرهن او الشراء وٌحك لهما التصرؾ ب

االحالل والتجدٌد بالشراء للسٌارات واستخدام مودٌالت حدٌثه حسب الحاجه واالستخدام ولهم حك التعامل مع اداره المرور والشهر 

 36552برلم       21121121العمارى وتوكٌل الؽٌر فى ذالن ، تارٌخ : 

امل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحصول على المروض والتولٌع على عمودها والتصرؾ فى عبدالرحمن ماهر دمحم ك -  42

اصول الشركه بالبٌع او االٌجار او الرهن او الشراء وٌحك لهما التصرؾ بالبٌع السطول السٌارات المملوكه للشركه ولهما حك 

حاجه واالستخدام ولهم حك التعامل مع اداره المرور والشهر االحالل والتجدٌد بالشراء للسٌارات واستخدام مودٌالت حدٌثه حسب ال

 36552برلم       21121121العمارى وتوكٌل الؽٌر فى ذالن ، تارٌخ : 

عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحصول على المروض والتولٌع على عمودها والتصرؾ فى  -  43

او الرهن او الشراء وٌحك لهما التصرؾ بالبٌع السطول السٌارات المملوكه للشركه ولهما حك اصول الشركه بالبٌع او االٌجار 

االحالل والتجدٌد بالشراء للسٌارات واستخدام مودٌالت حدٌثه حسب الحاجه واالستخدام ولهم حك التعامل مع اداره المرور والشهر 

 36552م   برل    21121121العمارى وتوكٌل الؽٌر فى ذالن ، تارٌخ : 

عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحصول على المروض والتولٌع على عمودها والتصرؾ فى  -  44

اصول الشركه بالبٌع او االٌجار او الرهن او الشراء وٌحك لهما التصرؾ بالبٌع السطول السٌارات المملوكه للشركه ولهما حك 



 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

لسٌارات واستخدام مودٌالت حدٌثه حسب الحاجه واالستخدام ولهم حك التعامل مع اداره المرور والشهر االحالل والتجدٌد بالشراء ل

 36552برلم       21121121العمارى وتوكٌل الؽٌر فى ذالن ، تارٌخ : 

صرؾ فى عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحصول على المروض والتولٌع على عمودها والت -  45

اصول الشركه بالبٌع او االٌجار او الرهن او الشراء وٌحك لهما التصرؾ بالبٌع السطول السٌارات المملوكه للشركه ولهما حك 

االحالل والتجدٌد بالشراء للسٌارات واستخدام مودٌالت حدٌثه حسب الحاجه واالستخدام ولهم حك التعامل مع اداره المرور والشهر 

 36552برلم       21121121ؽٌر فى ذالن ، تارٌخ : العمارى وتوكٌل ال

عبدالرحمن ماهر دمحم كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحصول على المروض والتولٌع على عمودها والتصرؾ فى  -  46

ه ولهما حك اصول الشركه بالبٌع او االٌجار او الرهن او الشراء وٌحك لهما التصرؾ بالبٌع السطول السٌارات المملوكه للشرك

االحالل والتجدٌد بالشراء للسٌارات واستخدام مودٌالت حدٌثه حسب الحاجه واالستخدام ولهم حك التعامل مع اداره المرور والشهر 

 36552برلم       21121121العمارى وتوكٌل الؽٌر فى ذالن ، تارٌخ : 

و التالً / عمرو دمحم  جمال  الدٌن  علً ابو السعود  شركة ولد تم تعٌٌن المجلس الحالى من لبل الجمعٌة العامة على النح -  42

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  /////// ٌتولً ادارة الشركة مجلس مؤلؾ من ثالث اعضاء على االلل وتسعه اعضاء 

بحك الشخص المعنوي ان وجد على االكثر تعٌنهم الجمعٌة العامة //// وٌعٌن اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات وال ٌخل ذلن 

من الالئحة التفٌذٌه لمانون  231,  232فى مجلس االدارة فً استبدال من ٌمثله فى المجلس وذلن على الوجه المبٌن بالمادتٌن رلم 

ة الشركات///////// وٌملن حك التولٌع والتعامل مع البنون وكذا حك االلتراض والرهن باسم الشركة وكذا التعامل باسم الشرك

 1312برلم       21121121وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات ، تارٌخ : 

ٌاسٌن عمرو دمحم جمال الدٌن على ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  /////// ٌتولً ادارة الشركة مجلس مؤلؾ  -  41

ٌعٌن اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات من ثالث اعضاء على االلل وتسعه اعضاء على االكثر تعٌنهم الجمعٌة العامة //// و

وال ٌخل ذلن بحك الشخص المعنوي ان وجد فى مجلس االدارة فً استبدال من ٌمثله فى المجلس وذلن على الوجه المبٌن بالمادتٌن 

االلتراض والرهن  من الالئحة التفٌذٌه لمانون الشركات///////// وٌملن حك التولٌع والتعامل مع البنون وكذا حك 231,  232رلم 

 1312برلم       21121121باسم الشركة وكذا التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات ، تارٌخ : 

ولد تم تعٌٌن المجلس الحالى من لبل الجمعٌة العامة على النحو التالً / عمرو دمحم  جمال  الدٌن  علً ابو السعود  شركة  -  42

دارة وعضو منتدب  الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة مساهمة  رئٌس مجلس ا

العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة وكذا التولٌع على عمود البٌع والشراء الخاصة بجمٌع ممتلكات الشركة 

عامة والخاصة باسم الشركة للسٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وله الحك للنفس او للؽٌر وحك التخالص مع كافة الجهات ال

االستاذ/ دمحم اسامه احمد دمحم النجار ) عضو مجلس  -فى التوكٌل للؽٌر او ان ٌنٌب عنه من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ///////// 

 1312برلم       21121121مهندس / سعدالدٌن ، تارٌخ :  -ادارة ( 

ٌاسٌن عمرو دمحم جمال الدٌن على ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  -  51

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة وكذا التولٌع على عمود البٌع 

متلكات الشركة للنفس او للؽٌر وحك التخالص مع كافة الجهات العامة والخاصة باسم الشركة للسٌد رئٌس والشراء الخاصة بجمٌع م

االستاذ/ دمحم  -مجلس االدارة والعضو المنتدب وله الحك فى التوكٌل للؽٌر او ان ٌنٌب عنه من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ///////// 

 1312برلم       21121121مهندس / سعدالدٌن ، تارٌخ :  -( اسامه احمد دمحم النجار ) عضو مجلس ادارة 

ولد تم تعٌٌن المجلس الحالى من لبل الجمعٌة العامة على النحو التالً / عمرو دمحم  جمال  الدٌن  علً ابو السعود  شركة  -  51

اذ / احمد دمحم اسامة احمد دمحم النجار  االست-   -مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم احمد الجمل ) عضو مجلس ادارة (  

 1312برلم       21121121) عضو مجلس ادارة ( ، تارٌخ : 

ٌاسٌن عمرو دمحم جمال الدٌن على ابو السعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  دمحم احمد الجمل ) عضو مجلس ادارة (   -  52

 1312برلم       21121121عضو مجلس ادارة ( ، تارٌخ :  االستاذ / احمد دمحم اسامة احمد دمحم النجار  )-   -

عٌد محروس نصٌؾ شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌن المتضامن /  -  53

عٌد محروس نصٌؾ شحاته بمفرده وله حك االلتراض والرهن من البنون بمفرده ولد تم االتفاق على تعٌٌن مدٌر مسئول عن 

لٌه الموانٌن والمرارات المنظمه لعمل المخابز وفما لما ٌصدر الٌه من تعلٌمات شفوٌة او االدارة الٌومٌة للمخبز وتنفٌذ ما تنص ع

 12641برلم       21121121مكتوبه من الطرفٌن وذلن من اجل تحمٌك ؼرض الشركة ومباشرة نشاطها ، تارٌخ : 



 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

لمتضامن دمحم محمود ٌوسؾ وانضمام دمحم محمود ٌوسؾ ابوالوفا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////تخارج الشرٌن ا -  54

وتعدل حك االداره والتولٌع للسٌده هبه محمود  22211111211166الشرٌكه المتضامنه هبه محمود ٌوسؾ ابو الوفا رلم لومى   

ٌوسؾ منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وادارتها  بشرط ان تكون االعمال  التى تصدر منها بعنوان الشركه 

ن اؼراضها          ولها الحك فى فتح  حسابات بنكٌه باسم الشركه واٌداع وسحب المبالػ منها  مهما بلػ لٌمتها ولها الحك فى  وضم

 22621برلم       21121125ؼلمها ولها الحك فى الرهن او بٌع اصل من اصول الشركه او االلتراض ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  من الؽٌر باسم الشركه دون الحاجه لموافمه الشرٌن االخر على دمحم محمود ٌوسؾ ابوالوفا  توصٌة بس -  55

 22621برلم       21121125شىء من ذالن  و ، تارٌخ : 

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  56

تم االتى : تعدٌل حك ادارة  2112/1/21والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2112/1/11المنعمد بتارٌخ 

الشركة وتمثٌلها والتولٌع عنها لٌصبح على النحو التالى : ٌكون لكل من السٌد / سامح دمحم دمحم زهران ) رئٌس مجلس االدارة 

هران ) عضو مجلس االدارة المنتدب ( ، والسٌد/ مروان سامح دمحم زهران ) عضو والعضو المنتدب ( ، والسٌد/ دمحم سامح دمحم ز

 3612برلم       21121125مجلس االدارة المنتدب ) منفردٌن ( حك ادارة الشركة وتمثٌلها والتولٌع ، تارٌخ : 

اجتماع مجلس ادارة الشركة  سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر -  52

تم االتى : تعدٌل حك ادارة  2112/1/21والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2112/1/11المنعمد بتارٌخ 

دارة الشركة وتمثٌلها والتولٌع عنها لٌصبح على النحو التالى : ٌكون لكل من السٌد / سامح دمحم دمحم زهران ) رئٌس مجلس اال

والعضو المنتدب ( ، والسٌد/ دمحم سامح دمحم زهران ) عضو مجلس االدارة المنتدب ( ، والسٌد/ مروان سامح دمحم زهران ) عضو 

 3612برلم       21121125مجلس االدارة المنتدب ) منفردٌن ( حك ادارة الشركة وتمثٌلها والتولٌع ، تارٌخ : 

اهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة سامح دمحم دمحم زهران  شركة مس -  51

تم االتى : تعدٌل حك ادارة  2112/1/21والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2112/1/11المنعمد بتارٌخ 

من السٌد / سامح دمحم دمحم زهران ) رئٌس مجلس االدارة  الشركة وتمثٌلها والتولٌع عنها لٌصبح على النحو التالى : ٌكون لكل

والعضو المنتدب ( ، والسٌد/ دمحم سامح دمحم زهران ) عضو مجلس االدارة المنتدب ( ، والسٌد/ مروان سامح دمحم زهران ) عضو 

 3612برلم       21121125مجلس االدارة المنتدب ) منفردٌن ( حك ادارة الشركة وتمثٌلها والتولٌع ، تارٌخ : 

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  52

تم االتى : تعدٌل حك ادارة  2112/1/21والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2112/1/11المنعمد بتارٌخ 

والتولٌع عنها لٌصبح على النحو التالى : ٌكون لكل من السٌد / سامح دمحم دمحم زهران ) رئٌس مجلس االدارة  الشركة وتمثٌلها

والعضو المنتدب ( ، والسٌد/ دمحم سامح دمحم زهران ) عضو مجلس االدارة المنتدب ( ، والسٌد/ مروان سامح دمحم زهران ) عضو 

 3612برلم       21121125ة الشركة وتمثٌلها والتولٌع ، تارٌخ : مجلس االدارة المنتدب ) منفردٌن ( حك ادار

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -  61

فة المعامالت والعملٌات البنكٌة دون وسلطه التعالد باسمها فى كل ما ٌخص ؼرض الشركة ، وتمثٌل الشركة لدى البنون للمٌام بكا

حصر وبدون حد الصى بما فى ذلن المراسالت والتولٌع على الشٌكات ، وٌكون لكل منهم على وجه العموم كافة السلطات 

والصالحٌات لتمثٌل الشركة والتولٌع عنها منفردا لدى كافة الجهات والهٌئات والمؤسسات الخاصه والعامه ، وذلن كله فٌما عدا 

 3612برلم       21121125االلتراض والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة فتكون للسٌد/ سامح دمحم ، تارٌخ : 

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -  61

الشركة ، وتمثٌل الشركة لدى البنون للمٌام بكافة المعامالت والعملٌات البنكٌة دون  وسلطه التعالد باسمها فى كل ما ٌخص ؼرض

حصر وبدون حد الصى بما فى ذلن المراسالت والتولٌع على الشٌكات ، وٌكون لكل منهم على وجه العموم كافة السلطات 

والمؤسسات الخاصه والعامه ، وذلن كله فٌما عدا والصالحٌات لتمثٌل الشركة والتولٌع عنها منفردا لدى كافة الجهات والهٌئات 

 3612برلم       21121125االلتراض والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة فتكون للسٌد/ سامح دمحم ، تارٌخ : 

لحكومٌة سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر ا -  62

وسلطه التعالد باسمها فى كل ما ٌخص ؼرض الشركة ، وتمثٌل الشركة لدى البنون للمٌام بكافة المعامالت والعملٌات البنكٌة دون 

حصر وبدون حد الصى بما فى ذلن المراسالت والتولٌع على الشٌكات ، وٌكون لكل منهم على وجه العموم كافة السلطات 

التولٌع عنها منفردا لدى كافة الجهات والهٌئات والمؤسسات الخاصه والعامه ، وذلن كله فٌما عدا والصالحٌات لتمثٌل الشركة و

 3612برلم       21121125االلتراض والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة فتكون للسٌد/ سامح دمحم ، تارٌخ : 



 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

و منتدب  عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  63

وسلطه التعالد باسمها فى كل ما ٌخص ؼرض الشركة ، وتمثٌل الشركة لدى البنون للمٌام بكافة المعامالت والعملٌات البنكٌة دون 

لعموم كافة السلطات حصر وبدون حد الصى بما فى ذلن المراسالت والتولٌع على الشٌكات ، وٌكون لكل منهم على وجه ا

والصالحٌات لتمثٌل الشركة والتولٌع عنها منفردا لدى كافة الجهات والهٌئات والمؤسسات الخاصه والعامه ، وذلن كله فٌما عدا 

 3612برلم       21121125االلتراض والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة فتكون للسٌد/ سامح دمحم ، تارٌخ : 

دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم زهران ) رئٌس مجلس االدارة والعضو  سامح دمحم -  64

المنتدب منفردا وٌكون لكل من الساده المذكورٌٌن الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات المخوله 

 3612برلم       21121125الٌه ، تارٌخ : 

دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم زهران ) رئٌس مجلس االدارة والعضو  سامح -  65

المنتدب منفردا وٌكون لكل من الساده المذكورٌٌن الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات المخوله 

 3612برلم       21121125الٌه ، تارٌخ : 

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم زهران ) رئٌس مجلس االدارة والعضو  -  66

المنتدب منفردا وٌكون لكل من الساده المذكورٌٌن الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات المخوله 

 3612برلم       21121125الٌه ، تارٌخ : 

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم زهران ) رئٌس مجلس االدارة والعضو  -  62

المنتدب منفردا وٌكون لكل من الساده المذكورٌٌن الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض السلطات والصالحٌات المخوله 

 3612برلم       21121125الٌه ، تارٌخ : 

دمحم عبد العال فؤاد عبد العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  /////////// تخارج الشرٌن المتضامن احمد طه دمحم ابو السعد  -  61

وانضمام الشرٌن  226131212111231وانضمام الشرٌن المتضامن دمحم سامى حسن دمحم على وٌحمل بطاله رلم لومى 

وتعدل حك االداره  والتولٌع للشرٌن  21612111511151الدلدونى وٌحمل بطاله رلم لومى  المتضامن شادى عبد الفتاح دمحم سعد

 21122برلم       21121122االول سامى السٌد احمد دمحم منفردا ، تارٌخ : 

ادٌة فوزى صالح الدٌن دمحم دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ،،، بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العمومٌة الع -  62

والمعتمد من مدٌرٌة التضامن االجتماعى باالسكندرٌة / ادارة الجمعٌات  2111/12/21المنعمده بتارٌخ ٌوم الخمٌس الموافك 

وهم  2121/12/12وتنتهى فى  2111/12/21ومحضر مجلس االدارة تم اعاده تشكٌل مجلس االدارة لمده ثالث سنوات تبدأ من 

السٌده / امال حسن الروبى سعد  -2(  26511161611126رلم لومى  -رئٌس مجلس االدارة  السٌد/ فوزى صالح الدٌن دمحم ) -1

برلم       21121122السٌد/ ولٌد ٌسرى على ، تارٌخ :  -3( ،  24514261211561رلم لومى  -) نائب رئٌس المجلس 

23325 

(  21211121211452رلم لومى  -ٌن سر المجلس فوزى صالح الدٌن دمحم دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ) ام -  21

 -عضو  -السٌد / ٌسرى محمود رضوان  -5( ،  25211121211615رلم لومى  -السٌد/ كمال مرزوق ابراهٌم ) عضو  -4، 

( والسٌد/ فوزى صالح الدٌن دمحم ) رئٌس مجلس ادارة الجمعٌه والممثل المانونى لها لدى الؽٌر  22212121211521رلم لومى 

من لانون التعاون االنتاجى ) اتفك الشركاء على  1225لسنه  111من المانون رلم  22وامام المضاء طبما لما تمتضى به الماده 

 23325برلم       21121122السٌد/ ولٌد ٌسرى على ) تولٌع ، تارٌخ :  -1اختٌار من لهم حك التولٌع على الشٌكات كالتالى : 

السٌده / امال حسن الروبى سعد ) تولٌع  -2دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  اول اساسى ( فوزى صالح الدٌن دمحم  -  21

السٌد / ٌسرى محمود رضوان ) تولٌع ثانى احتٌاطى  -4السٌد/ فوزى صالح الدٌن دمحم ) تولٌع ثانى اساسى ( ،  -3اول احتٌاطى ( 

 23325برلم       21121122لى مشرفا على النواحى المالٌة ، تارٌخ : ( ولد وافك االعضاء على اختٌار السٌد / ولٌد ٌسرى ع

فتحى احمد احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////تخارج الشرٌن / فتحى احمد احمد عثمان من الشركه وانضمام  -  22

ه والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن وتعدل حك االدار 22113121211116الشرٌن محمود السٌد جابر سالم شرٌن متضامن رلم لومى 

المتضامنٌن مجتمعٌن اومنفردٌن فى كافه االعمال  وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والجهات االدارٌه 

 11124برلم       21121122وؼٌرها والبنون ، تارٌخ : 

الشرٌن / فتحى احمد احمد عثمان من الشركه وانضمام  فتحى احمد احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////تخارج -  23

وتعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  22113121211116الشرٌن محمود السٌد جابر سالم شرٌن متضامن رلم لومى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الجهات االدارٌه المتضامنٌن مجتمعٌن اومنفردٌن فى كافه االعمال  وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه و

 11124برلم       21121122وؼٌرها والبنون ، تارٌخ : 

فتحى احمد احمد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////تخارج الشرٌن / فتحى احمد احمد عثمان من الشركه وانضمام  -  24

اره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن وتعدل حك االد 22113121211116الشرٌن محمود السٌد جابر سالم شرٌن متضامن رلم لومى 

المتضامنٌن مجتمعٌن اومنفردٌن فى كافه االعمال  وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والجهات االدارٌه 

 11124برلم       21121122وؼٌرها والبنون ، تارٌخ : 

برلم       21121121رج من الشركة ، تارٌخ : جورج حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخا -  25

12521 

برلم       21121121جورج حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  26

12521 

 12521برلم       21121121حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  22

 12521برلم       21121121حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  21

جورج حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،، حك االدارة والتولٌع  -  22

 12521برلم       21121121تارٌخ :  للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،

جورج حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،، حك االدارة والتولٌع  -  11

 12521برلم       21121121للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،، حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر  -  11

 12521برلم       21121121المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسنى ابوالخل عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،، حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  12

 12521برلم       21121121المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

امن / حسن دمحم عبدالرحمن من الشركة رضا دمحم عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج الشرٌن المتض -  13

//// تخارج الشرٌن المتضامن / دمحم دمحم عبدالرحمن من الشركة ////// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن / رضا دمحم عبدالرحمن 

 5222برلم       21121122وانور حمدي دمحم عبدالرحمن مجتمعٌن ///// ، تارٌخ : 

  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج الشرٌن المتضامن / حسن دمحم عبدالرحمن من الشركة رضا دمحم عبدالرحمن دمحم -  14

//// تخارج الشرٌن المتضامن / دمحم دمحم عبدالرحمن من الشركة ////// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن / رضا دمحم عبدالرحمن 

 5222برلم       21121122وانور حمدي دمحم عبدالرحمن مجتمعٌن ///// ، تارٌخ : 

رضا دمحم عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج الشرٌن المتضامن / حسن دمحم عبدالرحمن من الشركة  -  15

ن //// تخارج الشرٌن المتضامن / دمحم دمحم عبدالرحمن من الشركة ////// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن / رضا دمحم عبدالرحم

 5222برلم       21121122وانور حمدي دمحم عبدالرحمن مجتمعٌن ///// ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12224برلم       21121111، تارٌخ :  6256  2111/2/1دمحم دمحم خلٌل الملٌجى   -  1

 64311برلم       21121111، تارٌخ :  6263  2114/6/31هانى منٌر شنودة جاد  تجدٌد اول فى  -  2

 64311برلم       21121111تارٌخ : ،  6264  2112/6/31هانى منٌر شنودة جاد  تجدٌد ثانى فى  -  3

 22313برلم       21121111، تارٌخ :  6241  2115/  11/ 21عبد الرحمن دمحم رجب امٌن ابو زٌد  تجدٌد اول  -  4

 66215برلم       21121111، تارٌخ :  6241  2112/  1/ 3محمود حمدى احمد دمحم  تجدٌد ثانى  -  5

 64311برلم       21121111، تارٌخ :  6262  2114/1/22جدٌد اول فى صٌدلٌة د/ هانً شنوده  ت -  6

 64311برلم       21121111، تارٌخ :  6263  2112/1/22صٌدلٌة د/ هانً شنوده  تجدٌد ثانى فى  -  2

 62621برلم       21121111، تارٌخ :  6243  2111/2/21وائل عبدالوهاب عبدالمجٌد بده  تجدٌد ثانى فى  -  1

 11245برلم       21121111، تارٌخ :  6261  2115/  11/ 4رمضان عبدالعظٌم لاسم  تجدٌد اول  -  2

 26242برلم       21121111، تارٌخ :  6261  2112/6/11رومانى فتحى فرنسٌس رٌاض  تجدٌد اول فى  -  11

 31316برلم       21121114، تارٌخ :  6223  2115/11/22دمحم السٌد دمحم محمود  تجدٌد ثالث فى  -  11

 23211برلم       21121114، تارٌخ :  6213  2116/5/11مصطفى السٌد دمحم داود  تجدٌد اول فى  -  12

 61311برلم       21121114، تارٌخ :  62225  2111/  6/ 26دمحم عبد المولً علً الساٌح  تجدٌد ثانى  -  13

 1633برلم       21121114، تارٌخ :  6226  2112/ 2/ 13سعد عبد العزٌز محمود علم الدٌن  تجدٌد خامس  -  14

 63612برلم       21121114، تارٌخ :  6215  2111/  12/ 2جابر حسان زٌد لناطر  تجدٌد ثانى  -  15

 65162برلم       21121114، تارٌخ :  6226  2112/  3/ 24دٌانا انطوان فرنسٌس ابراهٌم بانوب  تجدٌد ثانى  -  16

    21121114، تارٌخ :  1214  2111/  4/ 2مكتب اللو للتورٌدات العمومٌة / احمد احمد عبد الحمٌد اللو  تجدٌد ثانى  -  12

 61114برلم   

 54362  برلم     21121114، تارٌخ :  6224  2112/  3/ 15دمحم حسن ابراهٌم حسن  تجدٌد ثانى  -  11

 43362برلم       21121114، تارٌخ :  6212  2112/  6/ 21سالمه مبرون عبدالحمٌد  تجدٌد ثالث -  12

 11214برلم       21121114، تارٌخ :  6212  2112/1/26محمود عٌد جابر مصطفى  تجدٌد اول فى  -  21

 22216برلم       21121114رٌخ : ، تا 6312  2111/  2/ 11دمحم خمٌس عفٌفى العمبى  تجدٌد اول  -  21



 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

برلم       21121114، تارٌخ :  6315  2114/  3/ 25البنا للمماوالت العمومٌة  تجدٌد اول -وحٌد حسن احمد البنا  -  22

65122 

م   برل    21121114، تارٌخ :  6316  2112/  3/ 25البنا للمماوالت العمومٌة  تجدٌد ثانى -وحٌد حسن احمد البنا  -  23

65122 

 65425برلم       21121114، تارٌخ :  6311  2112/4/12سامح سمٌر لمعى جرجس  تجدٌد ثانى فى  -  24

 12523برلم       21121114، تارٌخ :  6311  2111/  1/ 12سعدٌه على حسن  تجدٌد اول  -  25

 12523برلم       21121114، تارٌخ :  6311  2116/  1/ 12سعدٌه على حسن  تجدٌد ثانى  -  26

 12523برلم       21121114، تارٌخ :  6312  2111/  1/ 12سعدٌه على حسن  تجدٌد ثالث  -  22

 12523برلم       21121114، تارٌخ :  6313  2116/  1/ 12سعدٌه على حسن  تجدٌد رابع  -  21

 62264برلم       21121114خ : ، تارٌ 6254  2112/1/25كرٌم سمعان هرمنٌا سمعان  تجدٌد ثانى فى  -  22

 64221برلم       21121114، تارٌخ :  6224  2112/  3/ 1رضا ابراهٌم شحات ابوصبع  تجدٌد ثانى  -  31

 43621برلم       21121114، تارٌخ :  6212  2112/2/25اسالم مجدى دمحم عمل  / عمل للتكٌٌؾ  تجدٌد ثالث فى  -  31

 22655برلم       21121114، تارٌخ :  6311  2115/  6/ 12ٌد ثالث احمد دمحم رٌاض  تجد -  32

 65112برلم       21121114، تارٌخ :  6225  2112/  3/ 12رومانى حلمى حنا بمطر سلٌمان  تجدٌد ثانى  -  33

 66251برلم       21121114، تارٌخ :  6211  2112/  2/ 14مراد جابر على مرسى دمحم  تجدٌد ثانى  -  34

 42113برلم       21121114، تارٌخ :  6222  2116/  4/ 11اسر دمحم عصمت عبدالرحمن ظنانه  تجدٌد ثانى  -  35

 45314برلم       21121115، تارٌخ :  6336  2111/  2/ 6اكرم حسن دمحم نصر  تجدٌد اول  -  36

 45314برلم       21121115، تارٌخ :  6332  2115/  2/ 6اكرم حسن دمحم نصر  تجدٌد ثانى  -  32

 1211برلم       21121115، تارٌخ :  6351  2112/  4/ 5محروس احمد عبد العزٌز ؼالب  تجدٌد خامس  -  31

 42523برلم       21121115، تارٌخ :  6312  2112/  4/ 6وائل على على مصطفى  تجدٌد ثالث  -  32

 63632برلم       21121115، تارٌخ :  6331  2113/ 11/ 22سعٌد خمٌس شعبان حمٌده  تجدٌد اول  -  41

 63632برلم       21121115، تارٌخ :  6331  2111/  11/ 22سعٌد خمٌس شعبان حمٌده  تجدٌد ثانى  -  41

 64111برلم       21121115، تارٌخ :  6334  2111/ 12/ 21احمد ابراهٌم دمحم شبل  تجدٌد ثانى  -  42

 52212برلم       21121115، تارٌخ :  6342  2112/  11/ 6عزٌزه على الملٌجى موسى  تجدٌد اول  -  43

 52212برلم       21121115، تارٌخ :  6341  2112/  11/ 6عزٌزه على الملٌجى موسى  تجدٌد ثانى  -  44

 52212برلم       21121115: ، تارٌخ  6342  2112/  11/ 6عزٌزه على الملٌجى موسى  تجدٌد اول  -  45

 52212برلم       21121115، تارٌخ :  6341  2112/  11/ 6عزٌزه على الملٌجى موسى  تجدٌد ثانى  -  46

 14325برلم       21121115، تارٌخ :  6321  2116/  2/ 25دمحم مصطفى حسن عٌد لتجاره  الزجاج  تجدٌد رابع  -  42

،  6321  2116/  2/ 25/ المصطفى لتجاره الزجاج / دمحم مصطفى حسن عبده  تجدٌد رابع  ٌعدل االسم التجارى الى -  41

 14325برلم       21121115تارٌخ : 



 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

 62421برلم       21121115، تارٌخ :  6344  2113/  2/ 2محمود احمد جابر دمحم مصطفى  تجدٌد اول  -  42

 62421برلم       21121115، تارٌخ :  6345  2111/  2/ 2محمود احمد جابر دمحم مصطفى  تجدٌد ثانى  -  51

 63216برلم       21121115، تارٌخ :  6326  2113/  12/ 3سمٌر فاروق اسماعٌل دمحم  تجدٌد اول  -  51

 63216برلم       21121115، تارٌخ :  6322  2111/  12/ 3سمٌر فاروق اسماعٌل دمحم  تجدٌد ثانى  -  52

 62416برلم       21121115، تارٌخ :  6341  2113/1/31بر علً ٌونس  تجدٌد اول فى صابر صا -  53

 62416برلم       21121115، تارٌخ :  6342  2111/1/31صابر صابر علً ٌونس  تجدٌد ثانى فى  -  54

 16325برلم       21121115، تارٌخ :  6361  2112/3/14مها مرسى دمحم عرب  تجدٌد ثالث فى  -  55

 14212برلم       21121115، تارٌخ :  6316  2116/  11/ 5سعٌد ابوبكر متولى  تجدٌد اول  -  56

 56546برلم       21121115، تارٌخ :  6325  2112/  2/ 25دمحم عبد الجواد محمود محمود  تجدٌد ثانى  -  52

 41231برلم       21121115خ : ، تارٌ 6354  2111/  11/ 5هناء دمحم حسنٌن الدبوس  تجدٌد اول  -  51

 41231برلم       21121115، تارٌخ :  6355  2113/  11/ 5هناء دمحم حسنٌن الدبوس  تجدٌد ثانى  -  52

 41231برلم       21121115، تارٌخ :  6355  2111/  11/ 5هناء دمحم حسنٌن الدبوس  تجدٌد ثالث  -  61

 41231برلم       21121115، تارٌخ :  6356  2111/  11/ 5الث هناء دمحم حسنٌن الدبوس  تجدٌد ث -  61

 41122برلم       21121116، تارٌخ :  6366  2111/  11/ 22صباح كمال الدٌن مصطفى حسن  تجدٌد ثالث  -  62

 62211برلم       21121116، تارٌخ :  6315  2111/  1/ 22دمحم على دمحم عبدالعال  تجدٌد ثانى  -  63

 41211برلم       21121116، تارٌخ :  6322  2112/  2/ 11معمل اسنان / دمحم محمود  تجدٌد ثالث  -  64

 41264برلم       21121116، تارٌخ :  6326  2111/ 11/ 11مرٌم رسل داود  تجدٌد اول  -  65

 41264  برلم     21121116، تارٌخ :  6322  2113/  11/ 11مرٌم رسل داود  تجدٌد ثانى  -  66

 41264برلم       21121116، تارٌخ :  6321  2111/  11/ 11مرٌم رسل داود  تجدٌد ثالث  -  62

 23121برلم       21121116، تارٌخ :  6413  2116/1/16رنا ٌسر سالم السخاوى  تجدٌد اول فى  -  61

 62162برلم       21121116، تارٌخ :  6321  2113/  11/  12دمحم حسٌن على عمل  تجدٌد اول  -  62

 62162برلم       21121116، تارٌخ :  6412  2111/  11/ 12دمحم حسٌن على عمل  تجدٌد ثانى  -  21

 55162برلم       21121116، تارٌخ :  6411  2112/5/2دمحم جمال الدٌن سعٌد عبدالجواد  تجدٌد اول فى  -  21

 55162برلم       21121116، تارٌخ :  6412  2112/5/2دمحم جمال الدٌن سعٌد عبدالجواد  تجدٌد ثانى فى  -  22

 22121برلم       21121116، تارٌخ :  6414  2112/6/26مٌشٌل بخٌت عزٌز بالمون  تجدٌد اول فى  -  23

 66124برلم       21121116، تارٌخ :  6324  2112/  2/ 22حسٌن عبد العال دمحم عبد العال  تجدٌد ثانى  -  24

 11114برلم       21121116، تارٌخ :  6413  2112/  3/ 21سامٌه دمحم السٌد الؽرابلً  تجدٌد اول  -  25

    21121116، تارٌخ :  6311  2114/  2/ 15وجٌه دمحم السٌد عبد العاطى / الوجٌه للمماوالت والتورٌدات  تجدٌد اول  -  26

 66265لم   بر



 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

    21121116، تارٌخ :  6312  2112/  2/ 15وجٌه دمحم السٌد عبد العاطى / الوجٌه للمماوالت والتورٌدات  تجدٌد ثانى  -  22

 66265برلم   

 66212برلم       21121116، تارٌخ :  6322  2112/2/22صموئٌل سوٌحة زكرٌا سوٌحة  تجدٌد ثانى فى  -  21

 21254برلم       21121116، تارٌخ :  6415  2111/  3/ 11 ابراهٌم  تجدٌد اول فاطمه احمد دمحم -  22

 63523برلم       21121116، تارٌخ :  6326  2111/  11/ 25نعمه رمضان مسعود زٌان  تجدٌد ثانى  -  11

 62213م   برل    21121116، تارٌخ :  6412  2111/2/21ابراهٌم سالم دمحم ؼراب  تجدٌد ثانى فى  -  11

 21315برلم       21121112، تارٌخ :  6451  2112/12/21احمد عبدهللا دمحم ابوعامر  تجدٌد اول فى  -  12

 21315برلم       21121112، تارٌخ :  6451  2112/  12/ 21احمد عبدهللا دمحم ابوعامر  تجدٌد اول  -  13

 62311برلم       21121112، تارٌخ :  6421  2112/  1/ 31تامر ابراهٌم محمود المطان  تجدٌد ثانى  -  14

 66232برلم       21121112، تارٌخ :  6426  2112/  6/ 2اشرؾ سعد زؼلول احمد الملٌجى  تجدٌد ثانى  -  15

 51213برلم       21121112، تارٌخ :  6434  2111/  6/ 22عبد المنعم السٌد السٌد ٌوسؾ  تجدٌد اول  -  16

 51213برلم       21121112، تارٌخ :  6435  2116/  6/ 22المنعم السٌد السٌد ٌوسؾ  تجدٌد ثانى عبد  -  12

 11526برلم       21121112، تارٌخ :  6441  2112/6/24ابوشامه دمحم احمد دمحم احمد اسماعٌل  تجدٌد اول فى  -  11

 23155برلم       21121112، تارٌخ :  6422  2111/  11/ 24جمٌل  ادولؾ  سٌداروس    عبد المالن  تجدٌد ثانى  -  12

 23155برلم       21121112، تارٌخ :  6423  2113/  11/ 24جمٌل  ادولؾ  سٌداروس    عبد المالن  تجدٌد ثالث  -  21

 23155   برلم    21121112، تارٌخ :  6424  2111/  11/ 24جمٌل  ادولؾ  سٌداروس    عبد المالن  تجدٌد رابع  -  21

 26111برلم       21121112، تارٌخ :  6416  2112/  1/ 3مصطفى صالح الصواؾ  تجدٌد رابع  -  22

 31411برلم       21121112، تارٌخ :  6412  2111/1/5عٌد توفٌك السمٌلً  تجدٌد ثالث فى  -  23

 36423برلم       21121112، تارٌخ :  6431  2112/  6/ 4اكرام لبٌب اٌوب  تجدٌد ثانى  -  24

 36423برلم       21121112، تارٌخ :  6431  2112/  6/ 4اكرام لبٌب اٌوب  تجدٌد ثالث  -  25

 42221برلم       21121111، تارٌخ :  6422  2112/  3/ 2محمود عبدالمنعم دمحم الشربٌنى  تجدٌد ثالث  -  26

 61546برلم       21121111، تارٌخ :  6422  2111/  2/ 2مصطفى عبد الفتاح على بسٌونى  تجدٌد ثانى  -  22

 66542برلم       21121111، تارٌخ :  6462  2112/6/21دمحم صابر دمحم حسن  تجدٌد ثانى فى  -  21

 22613برلم       21121111، تارٌخ :  6453  2112/  11/ 1مصطفى محمود دمحم دمحم  تجدٌد اول  -  22

برلم       21121111، تارٌخ :  6452  2112/  2/ 13حمد الطٌب / الطٌب للموتوسٌكالت  تجدٌد ثانى دمحم جابر حامد ا -  111

62453 

 22126برلم       21121115، تارٌخ :  6422  2115/2/12دمحم السٌد مكاوى على  تجدٌد اول فى  -  111

 41256برلم       21121115، تارٌخ :  6514  2111/11/2اٌمن ٌحًٌ دمحم جاب هللا  تجدٌد ثالث فى  -  112

 64115برلم       21121115، تارٌخ :  6412  2113/1/1صٌدلٌه د/ رجائى حسان  تجدٌد اول فى  -  113



 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

 64115برلم       21121115 ، تارٌخ : 6421  2111/1/1صٌدلٌه د/ رجائى حسان  تجدٌد ثانى فى  -  114

 64214برلم       21121115، تارٌخ :  6422  2114/1/21احمد حسنى ملٌجى دمحم النجار  تجدٌد اول فى  -  115

 64214برلم       21121115، تارٌخ :  6421  2112/1/21احمد حسنى ملٌجى دمحم النجار  تجدٌد ثانى فى  -  116

 11162برلم       21121111، تارٌخ :  6516  2112/4/14م الدٌن  تجدٌد اول فى دمحم عبدالوهاب احمد عل -  112

 11114برلم       21121111، تارٌخ :  6515  2112/  2/ 23جمال دمحم دمحم خلٌفه  تجدٌد اول  -  111

 2212برلم       21121111، تارٌخ :  6525  2111/  2/ 26السمنى  تجدٌد رابع -  112

 22616برلم       21121111، تارٌخ :  6522  2115/6/12عبدالنظٌر على حسٌن  تجدٌد اول فى  محمود -  111

 22616برلم       21121111، تارٌخ :  6523  2111/6/12محمود عبدالنظٌر على حسٌن  تجدٌد ثانى فى  -  111

 22616برلم       21121111، تارٌخ :  6524  2115/6/12محمود عبدالنظٌر على حسٌن  تجدٌد ثالث فى  -  112

 41512برلم       21121111، تارٌخ :  6512  2111/  12/ 24تامر عزت احمد دمحم  تجدٌد ثالث  -  113

 51241برلم       21121111، تارٌخ :  6521  2111/1/14صٌدلٌه د / عالء الدٌن سردٌنه  تجدٌد ثانى فى  -  114

 62115برلم       21121111، تارٌخ :  6512  2114/  1/ 11ٌد اول عبدهللا دمحم امٌن الجندى  تجد -  115

 62115برلم       21121111، تارٌخ :  6511  2112/  1/ 11عبدهللا دمحم امٌن الجندى  تجدٌد ثانى  -  116

 25531برلم       21121111، تارٌخ :  6512  2112/  6/ 21احمد دمحم ابوبكر موسى  تجدٌد رابع  -  112

 62116برلم       21121111، تارٌخ :  6513  2112/ 1/ 4دمحم سعٌد محمود السخاوى  تجدٌد ثانى  -  111

 21656برلم       21121111، تارٌخ :  6511  2113/  2/ 21جاكلٌن ولٌم حكٌم  تجدٌد ثالث  -  112

 21656برلم       21121111، تارٌخ :  6512  2111/  2/ 21جاكلٌن ولٌم حكٌم  تجدٌد رابع  -  121

 52323برلم       21121112، تارٌخ :  6522  2111/  2/ 21عصام دمحم مصطفى الرخاوى  تجدٌد ثانى  -  121

 42151برلم       21121112، تارٌخ :  6551  2115/ 2/ 26على دمحم على حسن  تجدٌد ثانى  -  122

 52212برلم       21121112، تارٌخ :  6556  2111/  2/ 11حسن على دمحم احمد  تجدٌد ثانى  -  123

 22344برلم       21121112، تارٌخ :  6552  2111/  5/ 15ابراهٌم شولى دمحم على  تجدٌد اول  -  124

 52444برلم       21121112، تارٌخ :  6532  2112/  11/ 4عبد المنعم ابراهٌم دمحم  تجدٌد ثانى  -  125

 62233برلم       21121112، تارٌخ :  6531  2115/2/11عبدالرحمن  تجدٌد اول فى  الشٌخ عبدالكرٌم ثابت -  126

 64121برلم       21121112، تارٌخ :  6562  2113/1/5نعمة موسى الصؽٌر عبد الحلٌم  تجدٌد اول فى  -  122

 64121برلم       21121112، تارٌخ :  6561  2111/1/5نعمة موسى الصؽٌر عبد الحلٌم  تجدٌد ثانى فى  -  121

 21523برلم       21121112، تارٌخ :  6536  2111/  1/ 15شٌرٌن جمال الدٌن ٌونس عبدالحمٌد  تجدٌد اول  -  122

 66245برلم       21121112، تارٌخ :  6562  2112/  2/ 31سامح عبدهللا عبدالسمٌع عبدهللا  تجدٌد ثانى  -  131

 56215برلم       21121112، تارٌخ :  6565  2112/  1/ 13سعٌد بولس نجٌب سعٌد  تجدٌد ثانى  -  131



 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

 24311برلم       21121112، تارٌخ :  6555  2112/  3/ 14بهاء الدٌن رمضان محمود مصطفى  تجدٌد رابع  -  132

 42212برلم       21121112تارٌخ :  ، 6533  2112/  4/ 22اٌمن واصؾ سولاير واصؾ  تجدٌد ثالث  -  133

 66112برلم       21121121، تارٌخ :  6514  2112/  6/ 2عادل دمحم عبد الستار دمحم  تجدٌد ثانى  -  134

 46113برلم       21121121، تارٌخ :  6521  2111/  6/ 11السٌد سالمه على حجر  تجدٌد اول  -  135

 46113برلم       21121121، تارٌخ :  6522  2115/  6/ 11د ثانى السٌد سالمه على حجر  تجدٌ -  136

 26232برلم       21121121، تارٌخ :  6512  2112/  1/ 12احمد ابوهارون احمد  تجدٌد رابع  -  132

 66214برلم       21121121، تارٌخ :  6524  2112/  2/ 12دمحم حسن دمحم حسن  تجدٌد ثانى  -  131

 62312برلم       21121121، تارٌخ :  6521  2112/  1/ 31عبده محمود البلوكلى  تجدٌد ثانى دمحم  -  132

 62312برلم       21121121، تارٌخ :  6521  2112/  1/ 31البلوكلى لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد ثانى  -  141

 62112برلم       21121121، تارٌخ :  6522  2112/1/12هانم سعد فرج عبدالحلٌم   -  141

 52536برلم       21121121، تارٌخ :  6526  2111/ 3/ 3دمحم احمد دمحم عبد المادر  تجدٌد ثانى  -  142

 11126برلم       21121121، تارٌخ :  6515  2111/11/22دمحم عبدالعال ابوضٌؾ دمحم  تجدٌد اول فى  -  143

 31322برلم       21121121، تارٌخ :  6516  2115/  11/ 22 ابراهٌم احمد محمود عٌدالجلٌل  تجدٌد ثالث -  144

 21166برلم       21121121، تارٌخ :  6525  2112/  12/ 3مصطفى دروٌش دمحم دروٌش  تجدٌد اول  -  145

 62232برلم       21121121، تارٌخ :  6632  2113/2/24عبدالوهاب دمحم سلٌمان مرسى  تجدٌد اول فى  -  146

 62232برلم       21121121، تارٌخ :  6641  2111/2/24عبدالوهاب دمحم سلٌمان مرسى  تجدٌد ثانى فى  -  142

 21322برلم       21121121، تارٌخ :  6613  2111/6/22رضا والٌم ابراهٌم  تجدٌد رابع فى  -  141

 43216برلم       21121121، تارٌخ :  6615  2114/  2/ 22سماح دمحم الصؽٌر عبدالرحٌم عبدالرحمن  تجدٌد ثانى  -  142

 43216برلم       21121121، تارٌخ :  6616  2112/  2/ 22سماح دمحم الصؽٌر عبدالرحٌم عبدالرحمن  تجدٌد ثالث  -  151

 61151برلم       21121121، تارٌخ :  6612  2114/  11/ 16جابر كامل على عبدالواحد  تجدٌد اول  -  151

 61125برلم       21121121، تارٌخ :  6624  2113/  2/ 24ل حلمً برتال خلٌل  تجدٌد اول اما -  152

 61125برلم       21121121، تارٌخ :  6625  2111/  2/ 24امال حلمً برتال خلٌل  تجدٌد ثانى  -  153

 11113برلم       21121121، تارٌخ :  6622  2112/  2/ 2حمدى محمود دمحم حسن  تجدٌد رابع  -  154

 62123برلم       21121121، تارٌخ :  6614  2112/  1/ 11السٌد زكرى سٌد علم الدٌن  تجدٌد ثانى  -  155

 25521برلم       21121121، تارٌخ :  6616  2116/  12/ 21دمحم سعد حسٌن جوهر  تجدٌد اول  -  156

 66211برلم       21121121، تارٌخ :  6621  2112/  6/ 1ناصر ٌونس حسن ٌونس  تجدٌد ثانى  -  152

برلم       21121121، تارٌخ :  6626  2112/  5/ 11بشٌر سعد ابراهٌم احمد  تجدٌد ثانى  -البشٌر لتجارة السٌارات  -  151

65252 

 65222برلم       21121121، تارٌخ :  6612  2114/  5/ 21ٌاسر حسن دمحم نصره  تجدٌد اول  -  152



 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

 65222برلم       21121121، تارٌخ :  6613  2112/ 5/ 21ٌاسر حسن دمحم نصره  تجدٌد ثانى  -  161

 22154برلم       21121121، تارٌخ :  6634  2112/  11/ 2دمحم عبدالفتاح حسن باشا الباشا للمماوالت  تجدٌد رابع  -  161

 62132برلم       21121121، تارٌخ :  6622  2112/1/13حسن احمد حماد سعٌد  تجدٌد ثانى فى  -  162

 62211برلم       21121121، تارٌخ :  6612  2111/  11/ 21حماده ابوالمكارم الفولى على  تجدٌد ثانى  -  163

 55112برلم       21121122، تارٌخ :  6662  2112/  6/ 13دمحم رزق احمد ابو راجح  تجدٌد ثانى  -  164

    21121122، تارٌخ :  6662  2112/  6/ 13م التجارى / صٌدلٌة /د/ دمحم رزق ابوراجح  تجدٌد ثانى اضافة االس -  165

 55112برلم   

 64631برلم       21121122، تارٌخ :  6646  2112/  2/ 16محمود خمٌس محمود دمحم جمعه  تجدٌد  ثانى  -  166

 61245برلم       21121122، تارٌخ :  6642  2113/  4/ 21فهٌم دمحم فهٌم عوض  تجدٌد اول  -  162

 61245برلم       21121122، تارٌخ :  6644  2111/  4/ 21فهٌم دمحم فهٌم عوض  تجدٌد ثانى  -  161

 65125برلم       21121122، تارٌخ :  6652  2112/3/22نصر الدٌن مصطفى دمحم ٌوسؾ   -  162

 11521برلم       21121122، تارٌخ :  6642  2112/  6/ 12ز  تجدٌد اول رانٌا رمضان دمحم عبداللطٌؾ عزا -  121

 62161برلم       21121122، تارٌخ :  6643  2111/  11/ 12دمحم سعٌد عبداللطٌؾ على  تجدٌد ثانى -  121

 65125برلم       21121122، تارٌخ :  6653نصر الدٌن مصطفى دمحم ٌوسؾ     -  122

 11223برلم       21121122، تارٌخ :  6666  2112/3/12ابونبوت احمد  تجدٌد اول فى  دمحم لطٌط -  123

 22232برلم       21121122، تارٌخ :  6641  2112/11/5عادل ابراهٌم عبدالمجٌد عبدالجلٌل   -  124

 21252برلم       21121122، تارٌخ :  6621  2112/  12/ 16عمرو سالمه احمد دمحم عبدالداٌم  تجدٌد اول  -  125

 12145برلم       21121122، تارٌخ :  6622  2112/2/16هشام دمحم سمٌر السٌد احمد خلٌفه   -  126

 65125برلم       21121122، تارٌخ :  6654نصر الدٌن مصطفى دمحم ٌوسؾ     -  122

 43425برلم       21121125، تارٌخ :  6215  2112/  6/ 26دمحم فتوح فتوح سلٌم  تجدٌد ثالث  -  121

 11126برلم       21121125، تارٌخ :  6211  2111/  11/ 11اٌمن شولى الصاوى دمحم سٌؾ  تجدٌد اول  -  122

 61312برلم       21121125، تارٌخ :  6614  2111/  6/ 26ابراهٌم محمود عبدالعزٌز انٌس  تجدٌد ثانى  -  111

 11121برلم       21121125، تارٌخ :  6221  2115/5/12ر  تجدٌد رابع فى دمحم عبدالمنعم احمد الشاع -  111

 25111برلم       21121125، تارٌخ :  6612  2112/  5/ 12رٌمون  سٌدهم سلٌمان  تجدٌد خامس  -  112

 63361م   برل    21121125، تارٌخ :  6612  2111/  11/ 11ابراهٌم صابر على مسعود ابوطالب  تجدٌد ثانى  -  113

 43222برلم       21121125، تارٌخ :  6214  2112/  1/ 12عمر فتوح البكرى سلٌم  تجدٌد ثالث  -  114

 65542برلم       21121125، تارٌخ :  6611  2112/  4/ 23اٌمن رمضان احمد بخٌت  تجدٌد ثانى  -  115

 42421برلم       21121125، تارٌخ :  6211  2111/1/21ٌاسر محمود سالم لونص   -  116

 42421برلم       21121125، تارٌخ :  6212  2115/1/21ٌاسر محمود سالم لونص   -  112



 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

 31122برلم       21121125، تارٌخ :  6212  2111/  2/ 23رجب رجب امٌن  تجدٌد ثالث  -  111

 26122برلم       21121125، تارٌخ :  6221  2112/2/26فاتن عبدهللا ابراهٌم دمحم صالح   -  112

 2111برلم       21121125، تارٌخ :  6624  2111/  11/ 25احمد الزاهد احمد  تجدٌد خامس  -  121

 51125برلم       21121126، تارٌخ :  6221  2116/  5/ 2اشرؾ كامل جرجس بسطوروس  تجدٌد ثانى  -  121

 54252برلم       21121126، تارٌخ :  6222  2112/  4/ 11ورده حسنٌن احمد حجازي  تجدٌد ثانى  -  122

 62124برلم       21121126، تارٌخ :  6222  2112/1/13عادل عبدالعزٌز دروٌش عامر  تجدٌد ثانى فى  -  123

 65224برلم       21121126، تارٌخ :  6231  2112/4/1فى  عادل احمد عبدالمادر احمد  تجدٌد ثانى -  124

 22521برلم       21121126، تارٌخ :  6232  2111/6/12رفٌك جالل لطب دمحم شاهٌن  تجدٌد اول فى  -  125

 21554برلم       21121126، تارٌخ :  6231  2115/ 3/ 6عبدالمنعم عبدالسالم عبدالاله على  تجدٌد ثالث  -  126

 42255برلم       21121126، تارٌخ :  6245  2111/2/26احمد محمود احمد حسن  تجدٌد اول فى  -  122

 42255برلم       21121126، تارٌخ :  6246  2116/2/26احمد محمود احمد حسن  تجدٌد ثانى فى  -  121

برلم       21121126، تارٌخ :  6236  2116/  12/ 6امال رجب السٌد عبدالحى / امال لتأجٌر السٌارات  تجدٌد اول  -  122

25412 

 41511برلم       21121126، تارٌخ :  6234  2111/  12/ 24وائل منٌر دمحم سٌد احمد  تجدٌد ثالث  -  211

 65212برلم       21121122، تارٌخ :  6223  2112/  3/ 26دمحم بسٌونى شلبى المٌم  تجدٌد ثانى  -  211

 65212برلم       21121122، تارٌخ :  6223  2112/  3/ 26م للمماوالت  تجدٌد ثانى مكتب المٌ -  212

 52621برلم       21121122، تارٌخ :  6255  2111/  11/ 3امٌره صابر احمد السٌد عامر  تجدٌد اول  -  213

 52621برلم       21121122، تارٌخ :  6256  2116/  11/ 3امٌره صابر احمد السٌد عامر  تجدٌد ثانى  -  214

 61652برلم       21121122، تارٌخ :  6261  2114/12/31جورج فوزى بخٌت حنا وٌصا  تجدٌد اول فى  -  215

 26525برلم       21121122، تارٌخ :  6263  2112/  4/ 26دمحم عثمان احمد الضوى عثمان  تجدٌد اول  -  216

 34314برلم       21121122، تارٌخ :  6261  2111/  2/ 25دٌد ثانى اٌمان عبد الحمٌد عبد السالم  تج -  212

 34314برلم       21121122، تارٌخ :  6262  2116/  2/ 25اٌمان عبد الحمٌد عبد السالم  تجدٌد ثالث  -  211

 51212برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2111/  6/ 14شادٌه مدكور دمحم مدكور  تجدٌد اول  -  212

 51212برلم       21121122، تارٌخ :  6222  2116 6/ 14شادٌه مدكور دمحم مدكور  تجدٌد ثانى  -  211

 53121برلم       21121122، تارٌخ :  6212  2111/  12/ 13اٌمن كمال عبد العزٌز على  تجدٌد اول  -  211

 53121برلم       21121122، تارٌخ :  6211  2116/  12/ 13اٌمن كمال عبد العزٌز على  تجدٌد ثانى  -  212

 42111برلم       21121122، تارٌخ :  6266  2112/  3/ 3احمد معتاز عبدالمنعم  تجدٌد ثالث  -  213

 22365برلم       21121122، تارٌخ :  6225  2112/  4/ 21عاطؾ عبد الرحمن دمحم حماد  تجدٌد ثالث  -  214

 25112برلم       21121122، تارٌخ :  6222  2112/2/13سماط  تجدٌد رابع فى دمحم السٌد ابراهٌم  -  215



 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

 12321برلم       21121122، تارٌخ :  6262  2115/12/13دمحم عبدة على حباله  تجدٌد رابع فى  -  216

 11214برلم       21121122، تارٌخ :  6211  2111/4/16صٌدلٌه سعدٌه انور عبد هللا سراج الدٌن  تجدٌد اول فى  -  212

 11214برلم       21121122، تارٌخ :  6211  2115/4/16صٌدلٌه سعدٌه انور عبد هللا سراج الدٌن  تجدٌد ثانى فى  -  211

 11214برلم       21121122، تارٌخ :  6212  2111/4/16راج الدٌن  تجدٌد ثالث فى صٌدلٌه سعدٌه انور عبد هللا س -  212

 11214برلم       21121122، تارٌخ :  6213  2115/4/16صٌدلٌه سعدٌه انور عبد هللا سراج الدٌن  تجدٌد رابع فى  -  221

 11245برلم       21121121، تارٌخ :  6125  2112/4/22ؼاده دمحم طه سٌد احمد حسٌن الجنزورى  تجدٌد اول فى  -  221

 52123برلم       21121121، تارٌخ :  6133  2111/  2/ 11نعٌم ابراهٌم بساده سمعان  تجدٌد ثانى  -  222

 25211برلم       21121121، تارٌخ :  6121  2116/  11/ 2مروان مسعد عبد الحك شعبان  تجدٌد اول  -  223

 22211برلم       21121121، تارٌخ :  6141  2115/6/21 السٌد  تجدٌد اول فى ممدوح ٌوسؾ دمحم -  224

 22211برلم       21121121، تارٌخ :  6141  2111/6/21ممدوح ٌوسؾ دمحم السٌد  تجدٌد ثانى فى  -  225

 22211 برلم      21121121، تارٌخ :  6142  2115/6/21ممدوح ٌوسؾ دمحم السٌد  تجدٌد ثالث فى  -  226

 11222برلم       21121121، تارٌخ :  6121  2112/3/12احمد دمحم سعد عمر مكاوى  تجدٌد اول فى  -  222

/  1/ 12رلٌه دمحم عبدهللا عمر  تجدٌد اول   - ALEX FOR YOU - TRAINING CENTER -مركز االسكندرٌه من اجلن  -  221

 11521برلم       21121121، تارٌخ :  6112  2112

 42121برلم       21121121، تارٌخ :  6146  2112/2/25خالد محارب راؼب عبد الرحمن  تجدٌد ثالث فى  -  222

 23625برلم       21121121، تارٌخ :  6134  2112/1/13مجدى عبدالعاطى سالم  تجدٌد رابع فى  -  231

 52424برلم       21121121ٌخ : ، تار 6142  2113/  2/ 21عصام نبٌل ؼرٌب دمحم  تجدٌد اول  -  231

 52424برلم       21121121، تارٌخ :  6141  2111/  2/ 21عصام نبٌل ؼرٌب دمحم  تجدٌد ثانى  -  232

    21121121، تارٌخ :  6111  2112/5/5اٌمان احمد ٌسرى محمود ) صٌدلٌه د/ اٌمان ٌسرى (  تجدٌد ثانى فى  -  233

 62121برلم   

 11615برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/2/2جٌب السٌد دمحم السٌد  تجدٌد اول فى توفٌك ن -  234

 66622برلم       21121121، تارٌخ :  6621  2112/2/2طه عبد الشكور محمود  تجدٌد ثانى فى  -  235

 25531برلم       21121121، تارٌخ :  6111  2112/  6/ 21احمد عبدالعال ابراهٌم عبدهللا  تجدٌد رابع  -  236

 62111برلم       21121121، تارٌخ :  6112  2113/  22/2مصطفى محمود عبدالواحد فرج  تجدٌد اول -  232

 62111برلم       21121121، تارٌخ :  6113  2111/  2/ 22مصطفى محمود عبدالواحد فرج  تجدٌد ثانى  -  231

 11124برلم       21121121، تارٌخ :  6114  2112/  2/ 1احمد طه السٌد  تجدٌد رابع  -  232

 21123برلم       21121121، تارٌخ :  6125  2112/11/13دمحم احمد دمحم السٌد الشرلاوى  تجدٌد اول فى  -  241

 26112برلم       21121121، تارٌخ :  6136  2114/  1/ 2مجدى كامل حزٌن واصؾ  تجدٌد ثالث  -  241

 26112برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/  1/ 2كامل حزٌن واصؾ  تجدٌد رابع مجدى  -  242



 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

  2112/  1/ 23اضافة االسم التجارى الى / مكتب دمحم عبد هللا دمحم اسماعٌل لالنشاءات ورصؾ الطرق  تجدٌد  ثالث  -  243

 43214برلم       21121121، تارٌخ :  6135

، تارٌخ :  6135  2112/  1/ 23رى  الى /  دمحم عبد هللا دمحم اسماعٌل لالنشاءات والطرق  تجدٌد  ثالث ٌعدل االسم التجا -  244

 43214برلم       21121121

 43214برلم       21121121، تارٌخ :  6135  2112/  1/ 23دمحم عبد هللا دمحم اسماعٌل  تجدٌد  ثالث  -  245

 64123برلم       21121121، تارٌخ :  6112  2112/1/6امال خالد عوؾ عبدالرحمن  تجدٌد ثانى فى  -  246

 61631برلم       21121121، تارٌخ :  6111  2111/2/13دمحم رؼٌب عبد اللطٌؾ المرشدى  تجدٌد ثانى فى  -  242

 21115برلم       21121122، تارٌخ :  6151  2111/  1/ 11دمحم احمد دمحم الشناوى  تجدٌد رابع  -  241

 62131برلم       21121122، تارٌخ :  6162  2112/ 1/ 13دمحم عٌد دمحم ٌوسؾ  تجدٌد ثانى  -  242

 46121برلم       21121122، تارٌخ :  6162  2115/6/21صٌدلٌة د/ دعاء جالل سالم عبدالموى  تجدٌد ثانى فى  -  251

 56551برلم       21121122، تارٌخ :  6152  2112/  2/ 25طفى دمحم سالم  تجدٌد ثانى فتحً فاروق مص -  251

 46222برلم       21121122، تارٌخ :  6164  2115/  4/ 31عبدالسالم عبدالسالم السٌد عبدالعال  تجدٌد  ثانى  -  252

 64614رلم   ب    21121122، تارٌخ :  6123  2112/2/11وجٌهه عزٌز عبٌد حنا   -  253

 24211برلم       21121122، تارٌخ :  6112  2116/  2/ 22شرٌؾ      حشمت وهٌب خله  تجدٌد اول  -  254

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22225برلم       21121111، تارٌخ :  6252  2111/5/2شركه خٌرات الشام / دمحم ناجى وشركاه   -  1

، تارٌخ :  6252  2111/5/2تعدل االسم التجارى للشركه الى / شركه خٌرات الشام / ابراهٌم عبدالمطلب وشركاه   -  2

 22225برلم       21121111

: ، تارٌخ  6252  2111/5/2تعدل االسم التجارى للشركه الى / شركه خٌرات الشام / ابراهٌم عبدالمطلب وشرٌكته   -  3

 22225برلم       21121111

 42122برلم       21121111، تارٌخ :  6244  2116/2/12ٌحٌى محمود دمحم عمار وشرٌكه  تجدٌد ثانى فى  -  4

 66135برلم       21121115، تارٌخ :  6322  2112/  2/ 21نبٌله نجٌب مهنا وشركاها  تجدٌد ثانى  -نجا اوم  -  5

 66135برلم       21121115، تارٌخ :  6322  2112/  2/ 21نجا اوم  تجدٌد ثانى  -  6

برلم       21121115، تارٌخ :  6315  2112/1/22احمد دمحم جالل ابو الفتوح وشرٌكه دمحم سعٌد دمحم خلٌل  تجدٌد ثانى فى  -  2

64316 

 66135برلم       21121115، تارٌخ :  6323  2112/  1/ 22نجا اوم  تجدٌد اول  -  1

    21121116، تارٌخ :  6313  2112/11/12اوالد نسٌم للمخبوزات و الحلوٌات  تجدٌد ثالث فى  -مٌالد نسٌم و شركاه  -  2

 32216برلم   



 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

برلم       21121116، تارٌخ :  6324  2112/  1/ 12ورثه بشٌر باشا دمحمعنهم عماد بشٌر باشا دمحم وشركاه  تجدٌد اول  -  11

11522 

    21121116، تارٌخ :  6321  2112/  5/ 15 فتحى احمد عبدالمولى ورجب جابر احمد كمال الدٌن  تجدٌد رابع دمحم -  11

 16265برلم   

 1112برلم       21121116، تارٌخ :  6321سمٌر فهمى صادق وشركاه  تجدٌد ثالث   -  12

 1522برلم       21121116، تارٌخ :  6362  2111/4/14اشرؾ الدٌب عٌسى عبدالشهٌد وشرٌكه  تجدٌد رابع فى  -  13

 1522برلم       21121116، تارٌخ :  6361  2115/4/14اشرؾ الدٌب عٌسى عبدالشهٌد وشرٌكه  تجدٌد خامس فى  -  14

 1112برلم       21121116، تارٌخ :  6322  2112/3/22سمٌر فهمى صادق  وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  15

،  6451  2112/  4/ 11دمحم السٌد على وشركاه  تجدٌد اول  -فٌت لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة شركه دلتا  -  16

 11153برلم       21121112تارٌخ : 

  2112/  4/ 11فاطمه خلٌل سلٌمان وشركائها  تجدٌد اول  -شركه دلتا فٌت لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  12

 11153برلم       21121112، تارٌخ :  6451

    21121112، تارٌخ :  6432  2112/  11/ 24الهمٌمى للخدمات الطبٌة / د / دمحم همٌمى عبدهللا وشركاه  تجدٌد اول  -  11

 22122برلم   

 22122برلم       21121112، تارٌخ :  6415  2112/  2/ 12هانى دمحم عطٌه وشركاه  تجدٌد اول  -  12

 51652برلم       21121111، تارٌخ :  6455  2111/1/6دمحم السٌد لاسم وشركاه  تجدٌد ثانى فى   -  21

 43315برلم       21121111، تارٌخ :  6456  2112/  6/ 24ثالث ابراهٌم دمحم عبد الحافظ وشركاه  تجدٌد  -  21

برلم       21121111، تارٌخ :  6456  2112/  6/ 24ابراهٌم دمحم عبد الحافظ عمل وشركاه / نٌو فرنتشر  تجدٌد ثالث  -  22

43315 

برلم       21121111تارٌخ : ،  6421  2111/1/31المصر كاربت / رأفت ابراهٌم على وشرٌكه  تجدٌد خامس فى  -  23

2511 

 63242برلم       21121111، تارٌخ :  6413  2113/  11/ 4حازم اسالم وعبد المجٌد جابر  تجدٌد اول  -  24

 63242برلم       21121111، تارٌخ :  6414  2111/  11/ 4حازم اسالم وعبد المجٌد جابر  تجدٌد ثانى  -  25

، تارٌخ :  6423  2112/6/1المحلى على ابوعجله عنهم / احمد على المحلى وشركاه  تجدٌد اول فى ورثه المرحوم / على  -  26

 11446برلم       21121115

، تارٌخ  6422  2116/12/15خالد سعد  سٌد احمد  ؼراب  وشرٌكته / عزاب للمجوهرات  والمصوؼات  تجدٌد رابع فى  -  22

 15451برلم       21121115: 

 62114برلم       21121111، تارٌخ :  6526  2112/  1/ 12 عبدالوهاب ابراهٌم دمحم عامر وشرٌكه  تجدٌد ثانى دمحم -  21

 62114برلم       21121111، تارٌخ :  6526  2112/  1/ 12تجدٌد ثانى   N  Aان اٌه    -  22

 41131برلم       21121111، تارٌخ :  6531  2111/ 2/ 1عاٌده دمحم وشركاه  تجدٌد ثالث  -  31

 62114برلم       21121111، تارٌخ :  6522  2112/  1/ 12دمحم عبدالوهاب ابراهٌم دمحم عامر وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  31



 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

  2114لسنه  211ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم  2112لسنه  6212اصبحت بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم  -  32

 62114برلم       21121111، تارٌخ :  6522  2112/  1/ 12تجدٌد ثانى 

 2122برلم       21121112، تارٌخ :  6546  2112/5/12شركة ٌوسؾ وشرٌكه خالد عبدالبالى  تجدٌد خامس فى  -  33

    21121112، تارٌخ :  6546  2112/5/12الفاماتٌن للخدمات الصناعٌة  / خالد عبدالبالى وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  34

 2122برلم   

    21121112، تارٌخ :  6546  2112/5/12الفاماتٌن للخدمات الصناعٌة / خالد عبدالبالى وشرٌكته  تجدٌد خامس فى  -  35

 2122برلم   

 2122برلم       21121112، تارٌخ :  6546  2112/5/12شركة ٌوسؾ وشرٌكه خالد عبدالبالى  تجدٌد خامس فى  -  36

    21121112، تارٌخ :  6546  2112/5/12للخدمات الصناعٌة  / خالد عبدالبالى وشركاه  تجدٌد خامس فى الفاماتٌن  -  32

 2122برلم   

    21121112، تارٌخ :  6546  2112/5/12الفاماتٌن للخدمات الصناعٌة / خالد عبدالبالى وشرٌكته  تجدٌد خامس فى  -  31

 2122برلم   

 43161برلم       21121112، تارٌخ :  6542  2112/5/25ورؼبلاير وشركاها  تجدٌد ثالث فى سونٌا ؼبلاير عبد الن -  32

 43161برلم       21121112، تارٌخ :  6542  2112/5/25سونٌا ؼبلاير عبد النورؼبلاير وشركاها  تجدٌد ثالث فى  -  41

برلم       21121112، تارٌخ :  6553  2112/1/11ستار لٌنن للمالحه والتجارة ٌوسؾ وشرٌكته  تجدٌد رابع فى  -  41

26256 

    21121112، تارٌخ :  6553  2112/1/11تعدل اسم الشركة الى ستارلٌنن ) مختار منصور وشرٌكه  تجدٌد رابع فى  -  42

 26256برلم   

،  6553  2112/1/11رابع فى  تعدل االسم التجارى لٌصبح/ ستارلٌنن للمالحه والتجارة / مختار منصور وشرٌكته  تجدٌد -  43

 26256برلم       21121112تارٌخ : 

 43112برلم       21121112، تارٌخ :  6563  2112/ 1/ 2حاتم دمحم جاثر وشركاه  تجدٌد ثالث  -  44

    21121121، تارٌخ :  6526  2112/  11/ 12ستٌل للمشروعات الهندسٌة / دمحم زؼلول جمعه وشركاه  تجدٌد ثانى -  45

 63322برلم   

برلم       21121121، تارٌخ :  6526  2112/  11/ 12ستٌل للمشروعات الهندسٌة / دمحم احمد حسان وشركاه  تجدٌد ثانى -  46

63322 

 64221برلم       21121121، تارٌخ :  6513  2112/  1/ 15اسامه فتحً عبد الرازق الطٌبً وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  42

 1211برلم       21121121، تارٌخ :  6611  2111/  12/ 11رمزى جبرائٌل جوهر وشركاه  تجدٌد خامس  -  41

 1211برلم       21121121، تارٌخ :  6611  2111/  12/ 11رمزى جبرائٌل جوهر وشركاه  تجدٌد خامس  -  42

 1211برلم       21121121، تارٌخ :  6611  2111/  12/ 11ٌونان مسعد شنوده وشركاه  تجدٌد خامس  -  51

 43523برلم       21121121، تارٌخ :  6622  2112/  2/ 11مجدى عبد الحمٌد عبد الخالك وشركاة  تجدٌد ثالث  -  51

، تارٌخ :  6642  2111/  2/ 12عٌد حسن دمحم عبدالوهاب وشرٌكه عبدالوهاب حسن دمحم عبدالوهاب  تجدٌد رابع  -  52

 21521برلم       21121122



 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

  2111/  2/ 12تعدل االسم التجارى إلى / عٌد حسن دمحم عبدالوهاب وشركاه / ورثه / عبدالوهاب حسن دمحم  تجدٌد رابع  -  53

 21521برلم       21121122، تارٌخ :  6642

، تارٌخ :  6642  2111/  2/ 12عٌد حسن دمحم عبدالوهاب وشرٌكه عبدالوهاب حسن دمحم عبدالوهاب  تجدٌد رابع  -  54

 21521برلم       21121122

  2111/  2/ 12تعدل االسم التجارى إلى / عٌد حسن دمحم عبدالوهاب وشركاه / ورثه / عبدالوهاب حسن دمحم  تجدٌد رابع  -  55

 21521برلم       21121122، تارٌخ :  6642

    21121122، تارٌخ :  6622  2112/1/21اد دٌاب وشركاه  ورثه المرحوم / حسن حماد دٌاب / عنهم  / احمد حسن حم -  56

 2522برلم   

برلم       21121122، تارٌخ :  6651  2112/ 5/ 13شركة النور للمماوالت والتجارة / دمحم مصطفى وشركاه  تجدٌد ثانى  -  52

65142 

 21461برلم       21121125، تارٌخ :  6222  2111/2/5عطاهللا مجلع سناتٌوس واوالده   -  51

 21461برلم       21121125، تارٌخ :  6222  2111/2/5رفعت عطا هللا مجلع سناتٌوس وشركاه   -  52

 62311برلم       21121125، تارٌخ :  6621  2114/  1/ 31فرٌد فوزى فرٌد السٌد وشركاه  تجدٌد اول  -  61

 62311برلم       21121125، تارٌخ :  6622  2112/  1/ 31فرٌد فوزى فرٌد السٌد وشركاه  تجدٌد ثانى  -  61

شركه االخالص لتجارة الخضر والفاكهه بالجمله  تجدٌد اول فى  -رؤوؾ عزمى لرٌالص وشرٌكه احمد دمحم احمد مهران  -  62

 11221برلم       21121125، تارٌخ :  6611  2112/5/2

 62165برلم       21121125، تارٌخ :  6223  2111/11/12محمود عبد العظٌم احمد وشرٌكته   -  63

 43133برلم       21121125، تارٌخ :  6625  2112/5/23ممدوح مبرون وشركاه   -  64

 41262برلم       21121126، تارٌخ :  6241  2113/  11/ 11دمحم ابو المجد وشركاه  تجدٌد ثانى  -  65

 41262برلم       21121126، تارٌخ :  6241  2111/  11/ 11دمحم ابو المجد وشركاه  تجدٌد ثالث  -  66

 62122برلم       21121122، تارٌخ :  6226  2112/1/11حمدى بسٌونى وكرٌم دمحم وشرٌكهما  تجدٌد ثانى فى  -  62

    21121122: ، تارٌخ  6226  2112/1/11تعدل االسم التجارى إلى / كرٌم دمحم عبدالحفٌظ وشركاه  تجدٌد ثانى فى  -  61

 62122برلم   

 62122برلم       21121122، تارٌخ :  6226  2112/1/11حمدى بسٌونى وكرٌم دمحم وشرٌكهما  تجدٌد ثانى فى  -  62

    21121122، تارٌخ :  6226  2112/1/11تعدل االسم التجارى إلى / كرٌم دمحم عبدالحفٌظ وشركاه  تجدٌد ثانى فى  -  21

 62122برلم   

 22221برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2112/11/1البال دمحم راؼب سلٌمان وشرٌكته  تجدٌد اول فى  -  21

، تارٌخ :  6251  2112/  1/ 12تعدل اسم الشركه الى احمد السٌد جابر وشرٌكه محمود السٌد جابر  تجدٌد اول  -  22

 11124برلم       21121122

 11124برلم       21121122، تارٌخ :  6251  2112/  1/ 12ان وشرٌكه  تجدٌد اول فتحى احمد احمد عثم -  23

 11124برلم       21121122، تارٌخ :  6251  2112/  1/ 12تعدلت الشركه الى شركه تضامن  تجدٌد اول  -  24



 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

  2112/2/12دسولى سعٌد دسولى عرابى وشرٌكه لبٌع وتمدٌم كافة انواع المأكوالت والمشروبات الجاهزة  تجدٌد اول فى  -  25

 11252برلم       21121122، تارٌخ :  6253

م   برل    21121122، تارٌخ :  6241  2111/  11/ 22مركز المدس الطبى / احمد ابراهٌم وشرٌكته  تجدٌد رابع  -  26

22651 

، تارٌخ :  6242  2115/11/11عبده وابراهٌم الصوالحى لتجارة الحبوب واالعالؾ وشركائهما  تجدٌد ثانى فى  -  22

 41111برلم       21121122

 12521برلم       21121121، تارٌخ :  6131  2113/1/11حسنى ابو الخل وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -  21

، تارٌخ :  6131  2113/1/11تجارى إلى / ماهر حسنى ابوالخل وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى تعدل اسم الشركة ال -  22

 12521برلم       21121121

 12521برلم       21121121، تارٌخ :  6131  2111/1/11حسنى ابو الخل وشرٌكه  تجدٌد رابع فى  -  11

، تارٌخ :  6131  2111/1/11تجدٌد رابع فى   تعدل اسم الشركة التجارى إلى / ماهر حسنى ابوالخل وشرٌكه -  11

 12521برلم       21121121

 22422برلم       21121121، تارٌخ :  6622  2111/11/2مجدى على صالح سكر وشركاه  تجدٌد رابع فى  -  12

 2512برلم       21121121، تارٌخ :  6111  2112/  1/ 11كمل للتجاره / محمود الجمل وشـركاه  تجدٌد خامس  -  13

 5222برلم       21121122، تارٌخ :  6125  2112/5/16دمحم عبدالرحمن  دمحم وشركاه   -  14

 5222برلم       21121122، تارٌخ :  6125  2112/5/16رضا دمحم عبدالرحمن دمحم وشركاه   -  15

 5222برلم       21121122، تارٌخ :  6125  2112/5/16تعدل االسم التجارى الى / رضا دمحم عبدالرحمن وشرٌكه   -  16

 43223برلم       21121122، تارٌخ :  6156  2112/  6/ 14حسنى سوٌداسماعٌل وشركاه  تجدٌد اول  -  12

 43223برلم       21121122، تارٌخ :  6152  2114/  6/ 14حسنى سوٌداسماعٌل وشركاه  تجدٌد ثانى  -  11

 43223برلم       21121122، تارٌخ :  6151  2112/  6/ 14اه  تجدٌد ثالث حسنى سوٌداسماعٌل وشرك -  12

 2415برلم       21121122، تارٌخ :  6152  2112/  2/ 21خالد عبدالواحد ابراهٌم البسومى  وشرٌكه  تجدٌد خامس  -  21

برلم       21121122، تارٌخ :  6112  2112/6/2بوسٌدون للخدمات البحرٌه واالنماذ / شرٌؾ دمحم عبده وشركاه   -  21

11412 

 23112برلم       21121122، تارٌخ :  6154  2112/2/2دمحم حسن مرسى وشرٌكته  تجدٌد رابع فى  -  22

 22142برلم       21121122، تارٌخ :  6164  2111/11/2شركه زاهى وسٌد فؤاد  تجدٌد رابع فى  -  23

 41221برلم       21121122، تارٌخ :  6142  2111/11/4ث فى اسامة عرفه وشركاه  تجدٌد ثال -  24

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

لصالح البنن االهلى المصرى لٌمه الدٌن ثمانٌة عشر ملٌون  2112/1/11فى  524اسامة وجٌة ابراهٌم خلٌل  لٌد رهن رلم  -  1

 11542برلم       21121111مصرى الؼٌر ، تارٌخ :  وتسعمائه الؾ جنٌه

لصالح البنن االهلى المصرى لٌمه الدٌن ثمانٌة عشر ملٌون  2112/1/11فى  524اسامه وجٌه ابراهٌم خلٌل  لٌد رهن رلم  -  2

 11542برلم       21121111وتسعمائه الؾ جنٌه مصرى الؼٌر ، تارٌخ : 

لصالح البنن االهلى المصرى لٌمه الدٌن ثمانٌة عشر ملٌون  2112/1/11فى  524د رهن رلم اسامه وجٌه ابراهٌم خلٌل  لٌ -  3

 11542برلم       21121111وتسعمائه الؾ جنٌه مصرى الؼٌر ، تارٌخ : 

ن لصالح البنن االهلى المصرى لٌمه الدٌن ثمانٌة عشر ملٌو 2112/1/11فى  524اسامه وجٌه ابراهٌم خلٌل  لٌد رهن رلم  -  4

 11542برلم       21121111وتسعمائه الؾ جنٌه مصرى الؼٌر ، تارٌخ : 

 54315برلم       21121122زكى دمحم على عبدهللا   ، تارٌخ :  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 12اٌداع  2112/1/1فى  12مؤسسه ابو العنٌن التجارٌه لالستٌراد والتصدٌر ) جٌهان صالح وشركاها (  تجدٌد للرهن رلم  -  1

 2122برلم       21121111، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


