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عن تورٌد زٌوت  93233برلم  21191113، لٌد فى  111110111،  احمد دمحم دمحم سالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  1

 لسم -المطار  -عزبه هلش  -بجوار بنزٌنه موبٌل  -السٌارات بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الطرٌك الزراعى 

عن مكتبه فٌما عدا  93191برلم  21191112، لٌد فى  111110111ٌحى محمود احمد لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش تانٌس كامب شٌزار 49تصوٌر مستندات ، بجهة : شرلى 

عن خردوات ،  93213برلم  21191119، لٌد فى  111110111اشرف سعد الدٌن محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش الشرلاوى الحضره الجدٌده لسم شرلى 5بجهة : 

عن تجهٌز وبٌع  93194برلم  21191113، لٌد فى  51110111جر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم على دمحم على عوٌس  ، تا -  4

ش المشٌر احمد اسماعٌل  19وجبات جاهزة تكاواى ماعدا الكافٌهات والكافترٌات وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -

عن بٌع وتغٌر زٌوت  93187برلم  21191112لٌد فى  ، 31110111كٌرلس عٌاد حلمه ٌونان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 تماطع شارع فهمى وٌصا الرمل 16/7معدنٌه ، بجهة : 

عن مكتب  93241برلم  21191114، لٌد فى  2111110111حسام رمضان احمد على دهٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 الجدٌدة ش ابن المٌم من السادات الحضرة 6نمل بسٌارات الغٌر ، بجهة : 

عن بوٌات  93323برلم  21191113، لٌد فى  511110111السٌد دمحم ابراهٌم عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 لسم -ابولٌر  -وحداٌد ، بجهة : ش االمام الشافعى مع تماطع الرحمه 

عن مفروشات ،  93228برلم  21191113، لٌد فى  151110111ماجد ٌوسف جاب هللا بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 بجهة : برج مهٌب اول ش صالح الدٌن السٌوف الرمل

عن دورات لغات  93189برلم  21191112، لٌد فى  511110111سلمى احمد احمد دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ش ابن عمل فٌكتورٌا لبلى 72بجهة : المنتزه  وكمبٌوتر فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،

عن تورٌد  93234برلم  21191113، لٌد فى  111110111اٌات اسامه عبدالمنعم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم - 5شمه  -الثانى  -سٌدى بشر لبلى  -عمارة روٌال  -ش عمل باشا  48مالبس حرٌمى ، بجهة : 

عن بٌع اعالف  93191برلم  21191112، لٌد فى  111110111هٌون عزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح غالى ص -  11

اكتوبر خورشٌد  6طٌور وانتاج حٌوانى بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : الشارع العمومى عزبه عبد الحمٌد تماطع ش 

 الرمل

عن تجاره وتورٌدات  93251برلم  21191115، لٌد فى  111110111 دمحم ذكى حسن مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  12

 المعموره البلد 16من  6فالتر مٌاه ، بجهة : شارع 

عن تنمٌه مهارات  93237برلم  21191114، لٌد فى  511110111هند حسام الدٌن دمحم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

ش النصر ش البدوي عمخارة  4النترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الطفل اللغوٌة والعملٌة فٌماعدا خدمات ا

 3وحدة رلم  8رلم 

عن تجاره  93322برلم  21191131، لٌد فى  111110111على عبد الفتاح على دمحم جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 أ تعاونٌات سموحه لسم سٌدى جابر 36عماره رلم  11رلم وتوزٌع المواد البالستٌكٌه فٌما عدا الطباعه ، بجهة : ش 
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عن بٌع مالبس  93219برلم  21191119، لٌد فى  511110111جالل فتحى جابر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -ثروت  -ش عبدالسالم عارف  173جاهزة ، بجهة : 

عن بٌع وتحضٌر  93182برلم  21191111، لٌد فى  111110111ه ،  احمد السٌد توفٌك عباس  ، تاجر فرد ، رأس مال -  16

مشروبات الساخنه والباردة فٌماعدا الكافٌهات والكافٌترٌات والبوفٌهات وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : المندرة 

 طرٌك الجٌش 794بحرى 

عن موبلٌات  93254برلم  21191115، لٌد فى  111110111رفٌك العترٌس كمال عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 لسم -سٌدى بشر  -محل  -ارضى  -مستعمله ، بجهة : متفرع من ش امٌن خٌرى الغندور 

عن تنمٌه  93269برلم  21191117، لٌد فى  511110111نور الهدى دمحم سالم دمحم شعوٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

فوق سن االربعه من العمر وباالستعانه بمتخصصٌن للعمل فى هذا المجال ودون برامج االعاله الذهنٌه مهارات ولدرات بشرٌه 

والبدنٌه بشرط استصدار كافه التراخٌص الالزمه لذالن وفٌما عدا االنتر نت ، بجهة : برج زمزم الدور االول علوى ش ابو عجٌله 

 من ش الغٌط ابٌس الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى

عن تسوٌك عمارى  93278برلم  21191121، لٌد فى  511110111حسن دمحم محمود شوٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 -ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : العصافرة بحرى خلف فندق رٌجٌنس ش المدٌنه المنورة 

 لسم

عن  93319برلم  21191131، لٌد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مٌنا فاٌز صادق شنوده مرجان  -  21

 خلٌل حماده سٌدى بشر المنتزه 33مماوالت عامه ، بجهة : ش فاروق عبد الوهاب رلم 

عن بٌع كاوتش ، بجهة  93211برلم  21191119، لٌد فى  21110111منصور دمحم دمحم حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش عزبة اسكوت العمومً خلف استودٌو وان شوت 2: االخر / 

عن بٌع كاوتش ، بجهة  93211برلم  21191119، لٌد فى  21110111منصور دمحم دمحم حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

رشٌد  9121كتب رشٌد برلم : الرئٌسً / شارع البحر ملن / دٌنا عبدالممصود ناجى الجمال ))ونشاطه بٌع لطع غٌار سٌارات لٌد بم

 ))- 

عن مماوالت نجاره باب  93231برلم  21191113، لٌد فى  311110111دمحم دمحم احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 وشبان بالتجزئه ، بجهة : المنتزه ش جانبى من ش عمرو بن العاص من ش ابناء الشرلٌه ش التحرٌر عصافره لبلى لسم المنتزه

عن توكٌالت  93241برلم  21191114، لٌد فى  251110111محمود احمد رشدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

تجارٌة وتورٌدات فى مجال النشاط ماعدا تورٌدات العماله وماعدا االمن والحراسة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -بولكلى  -مى ش تماطع فؤاد ابراهٌم جرجس مع ش الفٌو 84

عن مخبز حر ،  93257برلم  21191115، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 سٌدى جابر 17بجهة : السوق التجارى سموحه امام مدرسه زهران محل رلم

عن جالٌرى  93315برلم  21191131، لٌد فى  15111.000اٌمان محمود السٌد الدهشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 طرٌك الحرٌه زٌزٌنٌا الرمل 613فٌما عدا اللوحات الفنٌه ، بجهة : خلف 

عن بٌع مالبس  93214برلم  21191119، لٌد فى  111110111حسام رمضان خمٌس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ش ابو شبانه  8عسكرٌه  وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمار رلم جاهزه حرٌمى فٌما عدا المالبس والمهمات ال

 باكوس الرمل

عن بالي استٌشن  93217برلم  21191119، لٌد فى  511110111دمحم صالح عبده على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 مٌامً 45دمحم طاهر من ش فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش 
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عن تٌن اواى  93224برلم  21191111، لٌد فى  51110111بافلى البٌر جولٌو حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم -ش الملن  -المركز التجارى فلورانس مٌجامول  F 7سندوتشات ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب  93245برلم  21191114، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  حنان غٌث دمحم عبدهللا ابوالخٌر  ، تاجر فرد ،  -  31

 لسم -العصافرة  -بجوار مدرسة الزعٌرى  45رحالت ، بجهة : برج الزعٌرى ش 

عن اعداد  93229برلم  21191113، لٌد فى  1111110111سامى اسماعٌل مصباح خٌر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -جلٌم  -هة : ش مصطفى فهمى وتجهٌز مأكوالت ، بج

عن اعداد  93229برلم  21191113، لٌد فى  1111110111سامى اسماعٌل مصباح خٌر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -ونشاطه / طباعه وتصنٌع اكٌاس بالستٌن  -ملن / زٌدان عبدالخالك برجل  -وتجهٌز مأكوالت ، بجهة : مدخل الكوبرى العلوى 

عن مشروبات  93246برلم  21191114، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم زكى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -السوق التجارى الفرع الثانى  -ش الفردوس  21ساخنه وبارده ، بجهة : 
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ش  61فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 كمال الدٌن صالح سموحة

عن مركز  93271برلم  21191117، لٌد فى  511110111ندى عصام على محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

مهارات بشرٌه فوق سن الرابعه من العمر ودون برامج االعاله الذهنٌه وبشرط استصدار كافه التراخٌص الالزمه لذالن وفٌما عدا 

 تعاونٌات سموحه لسم سٌدى  جابر 31االنتر نت ، بجهة : سٌدى جابر 

عن تورٌد اجهزة  93285برلم  21191122 ، لٌد فى 111110111محمود سعد على نفادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 لسم -محل  -ارضى  -زٌزٌنٌا  -متفرع من ش ابراهٌم العطار  21تبرٌد وتكٌٌف ، بجهة : خلف ش 

برلم  21191129، لٌد فى  251110111سمٌر سالمه للتصدٌر / باسم سمٌر فرٌد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 لسم -العواٌد  -ش العزٌز البدٌع امام مخازن عترٌس   1عن تصدٌر ، بجهة :  93311

عن تعبئه وتغلٌف  93319برلم  21191129، لٌد فى  251110111دمحم عٌد عبد الجواد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 مواد غذائٌه ، بجهة : المراغى ارض السمان بجوار فٌال السمان المنتزه

عن تجاره  93314برلم  21191128، لٌد فى  211110111رى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاطف فاضل عطا دمحم البرب -  39

 من ش ابو العرب مٌامى المنتزه اول 87ش المهدى عمار رلم  6مستحضرات التجمٌل بالتجزئه ، بجهة : محل رلم 
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تنمٌه مهارات وتاجٌر لاعات فوق سن الرابعه من العمر ودون برامج االعاله الذهنٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذالن 

 لسم الرمل ثانى 3ش عبد المادر عبد الرازق الدور االول شمه  6ر نت ، بجهة : وفٌما عدا االنت

عن توزٌع مٌاه  93217برلم  21191118، لٌد فى  111110111شعبان فتحى عطٌه هللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لسم -سٌدى بشر  -غازٌه جمله ، بجهة : نهاٌة ش مسجد التائبٌن 

عن استثمار  93215برلم  21191118، لٌد فى  1111110111ضان دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بسام رم -  49

 لسم -سموحه  -متفرع من ش اسماعٌل سرى  3ش  51عمارى ومماوالت ، بجهة : 

عن  93218لم بر 21191119، لٌد فى  111110111زٌاد عصام الدٌن عبدالستار عبدالرؤف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 متفرع من شارع كمال الدٌن صالح 288ش  3 - 5تٌن اواي ، بجهة : محل رلم  -تجهٌز وبٌع مشروبات ساخنه وبارده 

عن سوبر ماركت  93221برلم  21191119، لٌد فى  251110111دمحم شعبان رمضان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بشر بحرى لسم المنتزهش البكباشى العٌسوى سٌدى  15، بجهة : 

عن معرض بٌع  93287برلم  21191123، لٌد فى  111110111شٌماء احمد عبدالعزٌز للو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -طرٌك الحرٌة  314حلوٌات ، بجهة : 

عن بٌع  93283برلم  21191122، لٌد فى  111110111انور سداروس بخٌت مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -العصافرة بحرى  -ش احمد تٌسٌر  22وتورٌد لطع غٌار تكٌٌفات ، بجهة : 

عن صاله  93311برلم  21191129، لٌد فى  511110111نجالء احمد محمود عبد الراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 تعاونٌات سموحه االول العلوى شمه سٌدى جابر 143 العاب فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة :

عن بٌع  93225برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم عبد العزٌز عبد الغفور حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : ش متولى الشعراوى عزبه الموظفٌن ابٌس الرمل

عن  93253برلم  21191115، لٌد فى  251110111معتز عبد المعز محفوظ دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش عبد الرازق السنهورى السٌوف الرمل 21تصدٌر ، بجهة : 

ب رحالت ، عن مكت 93291برلم  21191124، لٌد فى  121110111دالل غانم محمود غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم -بجهة : ابٌس الثانٌة اخر ش المعرض 

عن تورٌدات  93314برلم  21191129، لٌد فى  511110111خالد دمحم انور احمد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 لسم -جناكلٌس  -ذو الفمار  11معدات واجهزة كهربائٌة ماعدا االنترنت ، بجهة : خلف 

عن بٌوتى سنتر  93199برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سهٌر السٌد مصطفى -  59

 لسم -شمه  -اول علوى  -العصافرة  -ش الملن حفنى بجوار خمٌس فوده  435مركز تجمٌل ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  93216رلم ب 21191119، لٌد فى  111110111دمحم ناصف دمحم البحٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 امام المالعب 14بجهة : المراغً الجدٌدة ش 



 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 جشيجوال 

عن مكتب  93244برلم  21191114، لٌد فى  1111110111دمحم محمود عبد العزٌز حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مماوالت ، بجهة : ش الرحمه خورشٌد اول ش النصر المنتزه

عن خردوات ،  93313برلم  21191128، لٌد فى  51110111سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رزق السٌد عبد الرحٌم ال -  62

 ش د/ عبد الرازق السنهورى تماطع صالح الدٌن الرمل 75بجهة : 

، لٌد فى  111110111مجد لالدوات الكهربائٌه/  دمحم      ابراهٌم مجد الدٌن عبد الغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش عمل باشا سٌدى بشر لبلى المنتزه 14عن بٌع ادوات كهربائٌه ، بجهة :  93218برلم  21191118

عن تاجٌر لاعات  93198برلم  21191113، لٌد فى  111110111حنان غرٌب دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

بدنٌة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص سنوات ودون برامج االعاله الذهنٌة وال 4لتنمٌه المهارات البشرٌة فوق 

 بجوار مسجد الصفا سٌدي بشر لبلً 62ش  46الالزمه ، بجهة : 

برلم  21191129، لٌد فى  111110111رجب ماركت / رحاب رجب حسن رجب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 نتزهش عزبه السٌوف بحرى الم 27عن سوبر ماركت ، بجهة :  93318

عن توكٌالت  93272برلم  21191117، لٌد فى  251110111دمحم السٌد احمد ابراهٌم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش المومٌه العربٌه  88ش متفرع من ش حجر النواتٌه خلف  11تجارٌه وتصدٌر ، بجهة : رمل 

 93321برلم  21191131، لٌد فى  1111110111رأس ماله ،   عماد عبد السالم عبد الحمٌد عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، -  67

عن التورٌدات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه واعمال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌه والهندسٌه فٌما عدا الكمبٌوتر وماعدا االنتر نت وبعد 

 ش دمحم بهاء الدٌن الغتورى سموحه سٌدى جابر 51الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

برلم  21191117، لٌد فى  511110111رحاب عبد الخالك عبد الحلٌم السٌد شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 سنوات فٌما عدا االنترنت ، بجهة : ابن النفٌس المعموره البلد االرضى دور ارضى 4عن تنمٌه مهارات اطفال فوق سن  93212

عن بٌع  93215برلم  21191119، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد دمحم محمود مرسً عبدالمطلب -  69

 كنٌسه االورام جناكلٌس 13منظفات ، بجهة : 

عن ظبط زواٌا  93211برلم  21191119، لٌد فى  121110111ابتسام دمحم عبدهللا سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -المدخل االول بجوار صٌدلٌة العطار سٌارات ، بجهة : الرابعه الناصرٌة 

عن  93223برلم  21191111، لٌد فى  51110111اسالم احمد عبدالهادى عبدالمجٌد خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -ش الملن  -كائن بالمركز التجارى فلورانس مٌجا مول   F9مطعم تٌن اواى ، بجهة : 

 21191114، لٌد فى  121110111 ٌحى  زكرٌا   محمود البرجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  البرجى للتورٌدات / دمحم -  72

عن تورٌدات كهربائٌه ومواد بناء وادوات مكتبٌه وكهربائٌه وغذائٌه ومالبس مدرسٌه ومنظفات ومفروشات فٌما عدا  93243برلم 

 تزهش رزه الجزار المعموره البلد المن 8تصوٌر المستندات ، بجهة : 

 21191114، لٌد فى  121110111البرجى للتورٌدات / دمحم ٌحى  زكرٌا   محمود البرجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

عن تورٌدات كهربائٌه ومواد بناء وادوات مكتبٌه وكهربائٌه وغذائٌه ومالبس مدرسٌه ومنظفات ومفروشات فٌما عدا  93243برلم 

 رزه الجزار المعموره البلد المنتزه ش 8تصوٌر المستندات ، بجهة : 

، لٌد فى  121110111رضوان دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -بماله رضوان  -  74

 لسم -مزلمان طوسون  25عن بماله ، بجهة : تماطع ش الصحابه مع ش  93249برلم  21191115

عن سٌبر ، بجهة :  93185برلم  21191111، لٌد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد ابراهٌم حسن  ، تا -  75

 لسم -محل  -بحرى بجوار كافترٌا الملكه  45ش الرشٌد اول نفك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تمدٌم وتجهٌز  93199برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم على موسى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ش زكرٌا غنٌم االبراهٌمٌه 113اخنه ، بجهة : مشروبات باردة وس

عن مطعم  93222برلم  21191111، لٌد فى  111110111مؤمن اشرف صالح دمحم مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 العصافره لبلى 31ش مسجد الحك من ش  2فٌما عدا الكافٌهات والكافترٌات ، بجهة : المنتزه عمار رلم 

عن  93212برلم  21191119، لٌد فى  121110111ى رمضان عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان صبح -  78

 لسم -بجوار ش عادل حموده  -تجارة مالبس ، بجهة : ابٌس مشروع ناصر 

ي عن بال 93193برلم  21191113، لٌد فى  511110111دمحم عاطف ابراهٌم احمد الجالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

ش كمال الدٌن صالح عمارة لصر فرساي  5استٌشن  فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 سموحة

عن انتاج سٌنمائى /  93282برلم  21191122، لٌد فى  511110111دمحم ٌوسف احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ش  9ه عن طرٌك السٌنما بعد استصدار التراخٌص الالزمه لذالن ، بجهة : سٌدى جابرعرض مصنفات سمعٌه وسمعٌه بصرٌ

 دبورجى بولكلى سٌدى جابر

برلم  21191124، لٌد فى  111110111عائشه دمحم دمحم على ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ابوطالب للرحالت  -  81

 العمومً ش دنا 11عن مكتب رحالت ، بجهة : عمار رلم  93891

عن مصنع  93292برلم  21191124، لٌد فى  511110111محمود دمحم عبدالفتاح رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

خٌاطة مالبس جاهزة فٌماعدا المالبس والمهمات العسكرٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش عمر بن عبدالعزٌز 

 العواٌد عزبة الملعه

عن عطاره  93294برلم  21191127، لٌد فى  51110111ن على حسن دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حس -  83

 ش مدحت سٌف الٌزل كلٌو باترا سٌدى جابر 12وعالفه ، بجهة : 

عن بٌع  93316برلم  21191131، لٌد فى  311110111عالء محمود مصطفى نصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 لسم -متفرع من ش االلبال  -ش على سلٌم  3جاهزة رٌاضٌة ، بجهة :  مالبس

عن بٌع لطع  93216برلم  21191118، لٌد فى  111110111صفاء متولى عبد الغنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 من جمال عبد الناصر سٌدى بشر لسم المنتزه  53ش 18غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن بٌع  93183برلم  21191111، لٌد فى  121110111لوهاب الشافعى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عفاف عبد ا -  86

 ش مسجد الغوانم متفرع من السٌوف بحرى 6شمال العمار رلم  2و1لطاعات الو مٌتال ، بجهة : محل رلم 

عن تصدٌر  93257برلم  21191115، لٌد فى  251110111دمحم ابراهٌم محمود ابوالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش عبدالسالم عارف بولكى 22، بجهة : 

برلم  21191127، لٌد فى  111110111سوبر ماركت عماد / عماد شعبان عبدالعلٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 لسم -محل  -ارضى  -ر لهوة دمحم حجاج عن سوبر ماركت ، بجهة : الرابعه الناصرٌة بجوار الطرٌك السرٌع بجوا 93311

عن اسمان  93295برلم  21191127، لٌد فى  111110111دمحم احمد عٌد خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 لسم -شدس  -ش مرتضى باشا  46ومشوٌات ، بجهة : 

عن  93317برلم  21191131د فى ، لٌ 2111110111مجدى صادق معوض عوٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

الدور السادس برج المصطفى ش  16المماوالت العمومٌة واالنشاءات والتورٌدات الالزمه لهم واالستثمارات العمارٌة ، بجهة : شمه 

 لسم -مٌامى  -ابوالعرب من ش جمال عبدالناصر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  93321برلم  21191131، لٌد فى  211110111غاده مصطفى مصطفى عمران عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

ش ممفٌس االبراهٌمٌه  82تصوٌر افالم وثائمٌه سٌنمائٌه ماعدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 شرلى

بٌع عن  93238برلم  21191114، لٌد فى  211110111شادٌه عباس احمد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 برج الذهب المعمورة البلد 1جلود صناعٌه ومشمعات ، بجهة : طرٌك الطابٌه خط رشٌد محل رلم 

عن استٌراد وتصدٌر  93196برلم  21191113، لٌد فى  5111110111دمحم ٌحٌى زكرٌا فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

اول  -ش الرلٌب محمود سلٌم دنا العمومى  14سعه عشر ، بجهة : من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التا 36ماعدا الفمرة 

 لسم -شمه  -علوى 

برلم  21191119، لٌد فى  111110111عبدالرحمن بشر عبدالرحمن عبدالرحمن الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 لسم -الشارع الرئٌسى  -توفٌمى  11عن بماله جافة جمله ، بجهة : حوض  93219

عن بٌع لطع  93281برلم  21191122، لٌد فى  51110111دمحم عادل جوده دمحم المخراطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لسم -سٌدى بشر  -ش الملن حفنى  288العمار رلم  2غٌار سٌارات استعمال ، بجهة : محل رلم  

عن عموم  93263برلم  21191117، لٌد فى  511111.111اسالم فوزى فتح هللا لطٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 -ش عبدهللا بن مسعود  612من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر ، بجهة :  36االستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة 

 لسم -شمه  -اول علوى  -سٌدى بشر لبلى 

عن تجاره  93276برلم  21191121، لٌد فى  121110111ٌحٌى دمحم احمد اسماعٌل غالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 ب ش الٌمون سوق الخضار الحضره نصف المحل 54خضار بالجمله ، بجهة : 

عن بٌع وطهى  93293برلم  21191124، لٌد فى  121110111صابر دمحم عثمان عبدالوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -لولى ش البر 26المأكوالت البحرٌة ، بجهة : 

عن تنمٌه مهارات  93297برلم  21191127، لٌد فى  511110111هناء جالل دمحم الدماصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش االسماعٌلٌه رشدى سٌدى جابر 61فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن بالى  93226برلم  21191111، لٌد فى  211110111د رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام احمد حام -  111

 ش ملن حفنى المنتزه 247استٌشن فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111ه ،  الدسولى لتجاره الحدٌد واالسمنت / جابر دمحم الدسولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  111

عن تجاره الحدٌد واالسمنت ، بجهة : ش جمٌله بو حرٌد مٌدان المطافى عماره الجندى اٌوب  93252برلم  21191115

 الدورالرابع السٌوف لسم المنتزه

، لٌد فى  1111110111خلٌل للمماوالت العمومٌة والتورٌدات / دمٌان هندى عٌاد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : الدور الثانى عشر على ٌسار السلم ش  93277برلم  21191121

 لسم -برج نور االسالم  -االصالح اعلى محل جاتوه  16متفرع من ش  -الفلكى  -مسجد االسالم 

عن توكٌالت تجارٌة ،  93242برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم انور دمحم مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مزلمان المعمورة البلد 25من ش  8ش  2بجهة : 

 93266برلم  21191117، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم رضا عبدالرحمن دمحم االمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم -مٌامى  -الم من ش البكباشى العٌسوى ش مسجد رلى االس 2عن تجارة عسل وزٌوت ، بجهة : 

عن بٌع  93289برلم  21191124، لٌد فى  111110111ٌاسمٌن لدرى عبد العزٌز بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش عمر زعفان االبراهٌمٌه شرلى 12احذٌه وشنط ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع وتحضٌر  93318برلم  21191131، لٌد فى  11111.000احمد حافظ على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش مسجد االٌمان  13الماكوالت والمشروبات الساخنه والبارده فٌما عدا الكافٌهات وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 من ش السباعى مٌامى لسم المنتزه

عن بٌع مالبس  93259برلم  21191116، لٌد فى  111110111ناصر دمحم عرفات ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم -باكوس  -ش المومٌة العربٌة  211ماعدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : 

عن مغسله ، بجهة :  93232برلم  21191113، لٌد فى  111110111خالد صابر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 درٌنى رشدى سٌدى جابرش صادق ال 7عمار رلم 

عن مكتب  93273برلم  21191117، لٌد فى  511110111جمال عامر عامر احمد الكسار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

العصافره العاشر شمه لسم  45شمال  12ش  32غطس وانماذ وخدمات شاطئٌه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 المنتزه

عن  93235برلم  21191113، لٌد فى  1111110111ٌمن احمد فتحى دمحم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروان ا -  111

 -شمه  -الثانى  -خلف التأمٌن الصحى  -طوسون  -استثمار عمارى ماعدا الدعاٌة واالعالن عن هذا النشاط ، بجهة : المعمورة لبلى 

 لسم

عن دعاٌه  93211برلم  21191113، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،  ساندرا اسامه ٌوسف استانٌس  ، تاجر  -  111

واعالن فٌما عدا خدمات االنتر نت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف بعد الحصول على التراخٌص 

 ش مسجد سٌدي بشر االول 47الالزمه ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة :  93248برلم  21191114، لٌد فى  191110111د ، رأس ماله ،  امٌن دمحم احمد موسى  ، تاجر فر -  112

 دمنهور (( 86364ارض االدكاوي المنشٌة الجدٌدة بملن فتحى دمحم احمد موسى )) ونشاطه ثالجه تبرٌد برلم سجل تجاري 

عن مطعم ، بجهة :  93248برلم  21191114، لٌد فى  191110111امٌن دمحم احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 - 2ش دمحم امٌن شهٌب ٌمٌن مدخل العمار محل  1

عن  93286برلم  21191123، لٌد فى  3111110111احمد السٌد  احمد دمحم عبد النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش سٌبوٌه متفرع من ش الجالء فٌكتورٌا الرمل 47مكتب رحالت ، بجهة : 

عن مكتبه فٌما  93311برلم  21191127، لٌد فى  111110111اسامه رمضان دمحم بهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مدٌنه اسٌد سموحه 25محل  14عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : سٌدى جابر عمار رلم 

، لٌد فى  1111110111، رأس ماله ،   البنا للمماوالت العمومٌة / عبدهللا عبدالمنعم مصطفى سعد البنا  ، تاجر فرد -  116

ش ابراهٌم المادرى  14عن مماوالت عمومٌة وتعامالت مع جهات ملزمه بالخصم واالضافة ، بجهة :  93284برلم  21191122

 لسم -بجوار كافترٌا بح بح 

عن  93261برلم  21191116، لٌد فى  1111110111محمود مصطفى امٌن عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش مسجد سٌدى بشر 151على الطبٌعه  63مماوالت عمومٌه مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : عمار 

 93267برلم  21191117، لٌد فى  211110111مروان احمد عبد التواب سلطان رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 سرهنن لوران رمل ش 3عن معرض مطابخ الو مٌتال ، بجهة : 

عن تورٌدات  93271برلم  21191117، لٌد فى  211110111رضا لطفى عمر عرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 لسم -المعمورة البلد بحرى  -وصٌانه االجهزة الطبٌه مع الجهات الملزمه فمط ، بجهة : ش خلف صٌدلٌة سلٌم 

عن مماوالت  93317برلم  21191128، لٌد فى  1111110111رد ، رأس ماله ،  محمود صالح دمحم بركات  ، تاجر ف -  121

 لسم -شمه  -سٌدى بشر لبلى  611عمومٌة ، بجهة : ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تمدٌم مشروبات  93313برلم  21191129، لٌد فى  111110111احمد سالم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -فلمنج  - ش الفتح 57ساخنه وبارده ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  1111110111دمحم محمود حسن وشرٌكه   شركة  ،  بٌع اجهزه الكمبٌوتر فٌما عدا االنتر نت  ،رأس مالها    -  1

ش سورٌا الدٌب مول الدور الخامس محل  1نت ، بجهة :  ، عن بٌع اجهزه الكمبٌوتر فٌما عدا االنتر 93275برلم  21191121

 لسم سٌدى جابر 5رلم 

 21191116،لٌدت فى  151110111اٌمن دمحم احمد دمحم لطب وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المالبس   ،رأس مالها    -  2

 لسم -سٌدى بشر  -ش جالل حماد  3ائنه الدور الرابع الك 37، عن تجارة وتوزٌع المالبس ، بجهة : غرفه بشمه  93261برلم 

، عن  93316برلم  21191128،لٌدت فى  111110111ولٌد فاروق اسماعٌل وشرٌكه   شركة  ،  منجد  ،رأس مالها    -  3

 ش كانوب كامب شٌزار باب شرلى 54منجد ، بجهة : 

فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص احمد عبدالعظٌم دمحم وشرٌكه   شركة  ،  العاب ترفٌهٌه سٌنما سفن دي  -  4

، عن العاب ترفٌهٌه سٌنما سفن دي فٌماعدا االنترنت  93298برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111الالزمه  ،رأس مالها   

 المعمورة الشاطىء بجوار مالهً المعمورة 13وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : محل رلم 

،لٌدت فى  171110111دمحم شٌخون عبدالحمٌد نور الدٌن    وشركاه   شركة  ،  البماله   ،رأس مالها    -ٌخون اوالد ش -  5

سوبر ماركت اوالد  4، عن البماله ، بجهة : جانوتً اخر كوبرى الناموس اول ش المواسٌر عمار رلم  93299برلم  21191127

 شٌخون

،لٌدت فى  151110111ه   شركة  ،  تجارة اكسسوارات المحمول   ،رأس مالها   احمد فؤاد ابوالحمد دمحم موسى وشركا -  6

 لسم -، عن تجارة اكسسوارات المحمول ، بجهة : كائن بشارع الشعراوى عزبه الموظفٌن  93247برلم  21191114

مشروبات الساخنه والبارده  ،رأس النٌل ورثه المرحوم حسن دمحم حسن وعنهم / دمحم حسن دمحم حسن   شركة  ،  تجهٌز وبٌع ال -  7

ش جالل  16، عن تجهٌز وبٌع المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة :  93239برلم  21191114،لٌدت فى  51110111مالها   

 -ش السراي سابما الحضرة المبلٌه  16 -الدسولً 

بٌع برمجٌات ، انشاء وتعدٌل وصٌانه وتصمٌم عصام شرٌف عبدالحمٌد وشركاه   شركة  ،  انشاء برمجٌات ، اعاده تصمٌم و -  8

وبٌع الموالع االلكترونٌة ، انشاء وتعدٌل وصٌانه وتصمٌم وبرمجه وبٌع بكافة اشكاله ، ادارة وانشاء الحمالت االعالنٌة على موالع 

ضور واالنصراف ، تركٌب التواصل االجتماعٌه ، تركٌب وصٌانه وبٌع االجهزة االلكترونٌة ، تورٌد وتركٌب اجهزة المرالبه والح

وادارة وصٌانه الشبكات الداخلٌة للشركات ، شراء وبٌع االجهزة االلكترونٌة وغٌرها وملحمات الحاسب االلى وادوات المرالبه ، 

، عن انشاء برمجٌات ،  93236برلم  21191114،لٌدت فى  631110111تصمٌم وتعدٌل وبٌع ملفات صوتٌه   ،رأس مالها   

وبٌع برمجٌات ، انشاء وتعدٌل وصٌانه وتصمٌم وبٌع الموالع االلكترونٌة ، انشاء وتعدٌل وصٌانه وتصمٌم وبرمجه اعاده تصمٌم 

وبٌع بكافة اشكاله ، ادارة وانشاء الحمالت االعالنٌة على موالع التواصل االجتماعٌه ، تركٌب وصٌانه وبٌع االجهزة االلكترونٌة ، 

حضور واالنصراف ، تركٌب وادارة وصٌانه الشبكات الداخلٌة للشركات ، شراء وبٌع االجهزة تورٌد وتركٌب اجهزة المرالبه وال

كائن  1االلكترونٌة وغٌرها وملحمات الحاسب االلى وادوات المرالبه ، تصمٌم وتعدٌل وبٌع ملفات صوتٌه ، بجهة : مكتب رلم 

 لسم -الدور االول  -رشدى  تماطه صٌدناوى مع -طرٌك الجٌش  -ش مدحت الملٌجى  39بالعمار رلم 

عصام شرٌف عبدالحمٌد وشركاه   شركة  ،  ومرئٌه ، استشارات تمنٌه وادارٌة ، تدرٌب الدورات التكنولوجٌا ، تمدٌم كافة  -  9

ى ،لٌدت ف 631110111الخدمات االستشارٌة وعمد الدورات التدرٌبٌة وذلن فٌما بالموارد البشرٌة وعموم التصدٌر  ،رأس مالها   

، عن ومرئٌه ، استشارات تمنٌه وادارٌة ، تدرٌب الدورات التكنولوجٌا ، تمدٌم كافة الخدمات االستشارٌة  93236برلم  21191114



 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 جشيجوال 

ش مدحت  39كائن بالعمار رلم  1وعمد الدورات التدرٌبٌة وذلن فٌما بالموارد البشرٌة وعموم التصدٌر ، بجهة : مكتب رلم 

 لسم -الدور االول  -طه صٌدناوى مع رشدى تما -طرٌك الجٌش  -الملٌجى 

،لٌدت فى  511110111اٌهاب دمحم فتحى حسن ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  تجارة لطع غٌار السٌارات   ،رأس مالها    -  11

السٌوف شماعه  -، عن تجارة لطع غٌار السٌارات ، بجهة : ش عبدالسالم عارف من ش امٌن حسونه  93264برلم  21191117

 لسم -

حسٌن حسن حسٌن دمحم فرج وشركاه   شركة  ،   المٌام بكافه اعمال نمل البضائع فٌما عدا خدمات االمن والحراسه واالنتر  -  11

، عن المٌام بكافه اعمال نمل البضائع فٌما عدا  93184برلم  21191111،لٌدت فى  1611110111نت والكمبٌوتر  ،رأس مالها   

واالنتر نت والكمبٌوتر ، بجهة : شارع متفرع من من شارع بطل السالم الرابعه الناصرٌه ابٌس المدخل خدمات االمن والحراسه 

 االول لسم ثان الرمل

احمد رمضان محمود احمد بدر وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والتورٌدات العامه فى مجال المماوالت العمومٌة    -  12

، عن المماوالت العمومٌة والتورٌدات العامه فى مجال  93192برلم  21191113دت فى ،لٌ 1111110111،رأس مالها   

 لسم -العصافرة بحرى  -المماوالت العمومٌة ، بجهة : شمه بالدور االول علوى برج الورده تور ش سلٌمان الفارسى 

، عن  93214برلم  21191117لٌدت فى ، 311110111مصطفى دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،   بن اسٌكو  ،رأس مالها    -  13

 ش جمال عبدالناصر تماطع ش الفخرانً سٌدي بشر 113بن اسٌكو ، بجهة : المحل الكائن بالعمار 

عارف على على زوق وشرٌكه   شركة  ،  تجارة االدوات الكهربائٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته   ،رأس مالها    -  14

، عن تجارة االدوات الكهربائٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة :  93251برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111

 لسم -خلف ادارة المنتزة التعلٌمٌة  16المعمورة البلد ش 

برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111اشرف عبدالحمٌد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة   ،رأس مالها    -  15

 لسم -ابولٌر  -ش االتحاد  29ت العمومٌة ، بجهة : شمه بالدور العاشر علوى بالعمار رلم ، عن المماوال 93312

 93288برلم  21191123،لٌدت فى  511110111مصطفى دمحم عٌسى وشركاه   شركة  ،  مكتب رحالت   ،رأس مالها    -  16

 لسم -ٌس جناكل -ش عزمى ناحٌة ش البحٌرة  23تنظٌم  25، عن مكتب رحالت ، بجهة : 

 311110111ٌوحنا مفٌد ٌوسف وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وبٌع السٌرامٌن واالدوات الصحٌة بالجمله   ،رأس مالها    -  17

 -العجارى  -، عن تجارة وبٌع السٌرامٌن واالدوات الصحٌة بالجمله ، بجهة : ش المحمودٌة  93186برلم  21191111،لٌدت فى 

 لسم -حٌة بجوار الوحده الص -خورشٌد 

،لٌدت فى  511110111رمضان عصمت على وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال مماوالت عامه  ،رأس مالها    -  18

 ش االسٌر الظاهرٌة 13، عن المٌام باعمال مماوالت عامه ، بجهة :  93213برلم  21191117

،لٌدت فى  191110111بس الجاهزة   ،رأس مالها   عمرو رفعت وشرٌكه احمد دمحم عبدالحمٌد   شركة  ،  تورٌد المال -  19

 لسم -، عن تورٌد المالبس الجاهزة ، بجهة : ش المواسٌر اعلى محمصه نور االسالم  93262برلم  21191117

مالت الكس فارما كٌور كومبانى/ اسالم عبد الباسط وشركاه   شركة  ،  انتاج وتوزٌع االدوٌه والتصنٌع لدى الغٌر وكذا المك -  21

برلم  21191116،لٌدت فى  11325110111الغذائٌه والمطهرات والمحالٌل وادوات التجمٌل واالدوٌه البٌطرٌه  ،رأس مالها   

، عن انتاج وتوزٌع االدوٌه والتصنٌع لدى الغٌر وكذا المكمالت الغذائٌه والمطهرات والمحالٌل وادوات التجمٌل واالدوٌه  93258

 ش مالن حفنى برج االتحاد سٌدى بشر 264ه الكائنه بالدور االول علوي بالعمار رلم البٌطرٌه ، بجهة : الشم

،لٌدت فى  111110111شركه دروٌش لالسكان الحدٌث وشركاه   شركة  ،  االسكان والبناء الحدٌث  ،رأس مالها    -  21

 براهٌمٌه لسم شرلىشارع تانٌس اال 99، عن االسكان والبناء الحدٌث ، بجهة :  93197برلم  21191113

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   



 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 جشيجوال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111تارٌخ  ، وفى   52362السٌد عبد الحكم دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 1بتارٌخ  14827شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191111، وفى تارٌخ    559مجدى احمد صالح رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 اره نهائٌالترن التج 2119/  11/ 1بتارٌخ  14822بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    29125مجدى حسن دمحم الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 1بتارٌخ  14821شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191111وفى تارٌخ  ،   67667صالح محروس السطوحى السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 1بتارٌخ  14825السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    59153محمود رمضان عبد الممصود علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لترن التجاره نهائٌا 2119 / 11/ 1بتارٌخ  14823السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191111، وفى تارٌخ    82489نعمه دمحم السٌد خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 1بتارٌخ  14824بامر محو رلم 

تم    21191111، وفى تارٌخ    12728ه برلم : شرٌف مصطفى عبد اللطٌف المصبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 7

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 1بتارٌخ   14821محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    71475ٌحً سٌد ابراهٌم رٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 2تارٌخ ب  14829شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    74117سامٌه دمحم حسٌن البٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 2بتارٌخ  14831شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    12893سبك لٌده برلم : ٌحٌى عبدالمجٌد حسن  ،  تاجر فرد  ،     - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 2بتارٌخ  14832شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    58265دمحم عبدالفضٌل عبدالحمٌد حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 2بتارٌخ  14828حو رلم السجل  شطب بامر م

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    914عادل مملون محارب عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 3بتارٌخ  14816شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    13722اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : كمال شنوده ٌسى بخٌت  ،  ت   - 13

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 3بتارٌخ   14833شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  شطب    21191118، وفى تارٌخ    38868مٌنا الفونس سولاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 8بتارٌخ  14819ر محو رلم بام

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    78955بٌتر عادل ٌوسف سالمه غبلاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 8بتارٌخ  14818السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191119، وفى تارٌخ    71191دره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سحر نبٌل دمحم   - 16

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/  9بتارٌخ  14811بامر محو رلم 

ب بامر تم محو/شطب السجل  شط   21191119، وفى تارٌخ    22374مها دمحم انٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 9بتارٌخ  14811محو رلم 

،    54484صالح الدٌن دمحم فؤاد السٌد / الفؤاد لالستثمار العماري والرسومات الهندسٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 9بتارٌخ  14811تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191119وفى تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    87992امٌنه دمحم ابو الغٌط دمحم سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2119/11/13فى  14816شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    88196رد  ،  سبك لٌده برلم : مٌنا فوزى عبدهللا طٌاب كٌرلس  ،  تاجر ف   - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 13بتارٌخ  14818السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    82248رباب حسن راشد اللٌثً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2119/ 11/ 13بتارٌخ  14815حو رلم شطب بامر م

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    49441نعٌم نعٌم اسكندر شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 13بتارٌخ  14819شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191113، وفى تارٌخ    75891،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم دمحم دمحم هٌكل    - 23

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 13بتارٌخ  14814بامر محو رلم 

سجل  تم محو/شطب ال   21191113، وفى تارٌخ    66428احمد عبد العال دمحم معتمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 13بتارٌخ  14817شطب بامر محو رلم 

، وفى    66428احمد عبدالعال دمحم معتمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -منشاة احمد عبدالعال للهندسة والمماوالت   - 25

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 13بتارٌخ  14817تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191113تارٌخ 

تم    21191114، وفى تارٌخ    81789دمحم عبد العظٌم ابراهٌم البرلى ابو النصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 14بتارٌخ  14823محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    21191114، وفى تارٌخ    88826ال زٌن الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خالد شعبان دروٌش ابو الع   - 27

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 14بتارٌخ  14821محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    83455دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد عبدالجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 14بتارٌخ  14821السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    41694عبدالمجٌد ٌوسف عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 2119/9/7فى  14824شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    71924نسٌم ابراهٌم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سامر عادل   - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 14بتارٌخ  14822السجل  شطب بامر محو رلم 



 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 جشيجوال 

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    68581اٌمان عدلى دمحم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 15بتارٌخ  14825شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    41481صٌدلٌة د/ اٌمن مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 16بتارٌخ  14827شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191116، وفى تارٌخ    29647امٌل نعٌم شكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 16بتارٌخ  14826بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    86184السٌد طارق  السٌد بدره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 17بتارٌخ  14829شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    67843سعاد دمحم حسن دمحم النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 نهائٌا بسبب ترن التجارة 2119/11/17فى  14848شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    52714دمحم مالزم عبدالغالى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14834شطب بامر رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121وفى تارٌخ  ،   85956ساره دمحم دمحم عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14831شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    69161دمحم مسعد دمحم عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14835شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    76466مصطفى ابوالمجد دمحم دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14832السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    89721بك لٌده برلم : احمد دمحم منصور دمحم  ،  تاجر فرد  ،  س   - 41

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14831شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    71713دمحم حسن ابو العزم شرف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14833 شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب السجل  شطب    21191121، وفى تارٌخ    69271دمحم جابر سعد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14837بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    11239ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جماالت دمحم عبدالفتاح  ،  تاج   - 43

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14839شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    55411عبدالرحمن حمدى ناجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 21بتارٌخ  14838محو رلم  شطب بامر

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    25951فوزى دمحم محمود عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 22بتارٌخ  14841شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    47577جندي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : د/ عزٌز محمود على ال   - 46

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 22بتارٌخ  14841السجل  شطب بامر محو رلم 

  تم محو/شطب السجل   21191123، وفى تارٌخ    25816جورج مرلص  غبلاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 23بتارٌخ  14842شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    14156اسامه رومانى  عازر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 23بتارٌخ  14843شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    84997عبد الرحٌم بكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طارق محمود    - 49

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 27بتارٌخ  14851السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    91991دمحم السٌد صالح الطرابلسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 27بتارٌخ  14851شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    5322شٌخون عبدالحمٌد نور الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 نهائٌا لترن التجاره 2119/  11/ 27بتارٌخ  14852شطب بامر محو  رلم 

، وفى تارٌخ    74116الشوادفى للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشودافى    - 52

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 27بتارٌخ  14848تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191127

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    87486د  ،  سبك لٌده برلم : ولٌد فاروق اسماعٌل دمحم  ،  تاجر فر   - 53

 لترن التجاره نهائٌا  2119/  11/ 28بتارٌخ  14854شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    41499اٌمن ابوالفتوح دمحم نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 28بتارٌخ  14855ر محو رلم شطب بام

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    21961عصام دمحم على خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 29بتارٌخ  21961شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    68152امد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد دمحم ابوالمجد ح   - 56

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 29بتارٌخ 14857شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    29589ٌس عبده حسن شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 31بتارٌخ  14863شطب بامر محو رلم 

   21191131، وفى تارٌخ    29589تعدل االسم التجارى الى / ٌاسٌن عبده حسن شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 نهائٌالترن التجاره  2119/  11/ 31بتارٌخ  14863تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191131، وفى تارٌخ    25377سامح دمحم عبدالحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 31بتارٌخ  14862بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191131 ، وفى تارٌخ   51798احمد دمحم على عماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 لترن التجاره نهائبٌا 2119/  11/ 31بتارٌخ  14865بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    68134دمحم سعد عبدالمادر حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 التجاره نهائٌا لترن 2119/  11/ 31بتارٌخ  14864شطب بامر محو رلم 

   21191131، وفى تارٌخ    68134تعدل االسم التجارى الى دمحم سعٌد عبد المادر حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 31بتارٌخ  14864تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

  رأس المال  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

اضافه االسم التجارى الى الشافعى لتصدٌر المواد الغذائٌه / احمد فاروق ابراهٌم الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

  251110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191111وفً تارٌخ ،   68172

 ٌه جن

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   68172احمد فاروق ابراهٌم الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   12988دمحم محمود دمحم عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   79186دمحم دمحم مرسى البراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   74454اسالم دمحم ابراهٌم احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21191112وفً تارٌخ ،   4495ك لٌده برلم تعدل االسم التجارى الى حسام الدٌن محمود حسٌن البتانونى  تاجر فرد ،، سب -  6

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   4495حسام الدٌن محمود حسٌن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

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

وفً تارٌخ ،   4495تصحٌح االسم التجارى الى / حسام الدٌن محمود حسٌن البتانولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191112

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   53335ف محمود دمحم جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شرٌ -  9

 جنٌه   7511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191113وفً تارٌخ ،   27154دمحم عبدالفتاح حسن باشا الباشا للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   111111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   82556دمحم جالل امٌن الدمراوى النصارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   42522اٌمن رضا احمد  اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   15111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   89792احسان عبدالمنعم ٌوسف الشومانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   72163دمحم  احمد  ٌوسف السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1111110111رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   48694اٌمن دمحم عبدالفتاح الششتاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   81261م احمد على همام ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  16

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   68831دمحم السٌد ابراهٌم ابوسلٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   511110111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   51511السٌد دمحم على دمحم موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   84811ٌده برلم نصر دمحم دمحم على الحبال  تاجر فرد ،، سبك ل -  19

 جنٌه   1211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   92661صبرى دمحم ابو الحمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   251110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   66347احمد ابراهٌم احمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   121110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   62943سبك لٌده برلم محمود السٌد رزق عبد الرازق  تاجر فرد ،،  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   82237سمٌر دمحم محمود مرسً شلتوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   5111110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   71966دمحم عبدالودود دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   81284ٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد احمد ابوالٌزٌد دمحم المس -  25

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191113وفً تارٌخ ،   69664احمد حمدى عبدالنعٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191113وفً تارٌخ ،   61919مالن حنا رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   11846رد ،، سبك لٌده برلم عزت دمحم محمود احمد  تاجر ف -  28

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191113وفً تارٌخ ،   37717صالح دمحم صدٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   511110111المال لٌصبح رأس ماله ، تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   25217خالد رجب ابراهٌم حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   77311سبك لٌده برلم  ٌاسٌن منصور راغب دمحم العتى  تاجر فرد ،، -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   91111على عبدالاله عبدالكرٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   511110111دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال   21191114وفً تارٌخ ،   63745ابراهٌم عطٌه مطاوع احمد رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   6111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191115وفً تارٌخ ،   71213  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سامح السٌد حمدهللا عبدهللا -  34

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  21191115وفً تارٌخ ،   86416هٌثم ابراهٌم صبرى احمد عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال   21191115وفً تارٌخ ،   84682مصطفى احمد منصور دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   48723الرازق الشحات السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبد  -  37

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

دٌل رأس المال , تم تع  21191116وفً تارٌخ ،   64885فوزى شعبان عبد المطلب عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

تعدل االسم التجارى الى عماره لعموم االستٌراد والتصدٌر / فوزى شعبان عبد المطلب عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف الت  21191116وفً تارٌخ ،   64885

 جنٌه   15111110111،

تم تعدٌل رأس   21191116وفً تارٌخ ،   39141عبد الحمٌد محمود دمحم الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 1صٌدلٌه د -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   34951وزي ٌوسف الكومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌوسف ف -  41

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

, وصف تم تعدٌل رأس المال   21191117وفً تارٌخ ،   21512سعٌد  توفٌك  موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   42896ماٌكل مجدى ودٌع غبلاير  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   51121من دمحم لائد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌهاب عبد الرح -  44

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ف التأشٌر:   تم تعدٌل رأس المال , وص  21191121وفً تارٌخ ،   48133مصطفً دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   48133النجار لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   47189د عبدالعال السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عادل عبدالحمٌ -  47

 جنٌه   121110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصف تم تعدٌل ر  21191122وفً تارٌخ ،   91881السٌد على عبدالحافظ السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   82131محفوظ ساٌح دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   82511را حسن احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نو -  51

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  21191122وفً تارٌخ ،   61119اٌمن ظرٌف جوده ٌعموب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   83292دمحم فتح هللا ابراهٌم دمحم زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ   61913تعدل االسم التجارى إلى / الفٌل للرحالت / عادل عبدالرحمن موسى الفٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191122، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   61913ك لٌده برلم عادل عبدالرحمن موسى الفٌل  تاجر فرد ،، سب -  54

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   88995كرلس جوده اٌوب ضٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   36246معروف هواري معروف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191123وفً تارٌخ ،   51783سماح لبٌب عبد العظٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   87934عمرو احمد دمحم حشمت نعمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   1511110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   64832مراد دمحم فهمً محمود مراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191123وفً تارٌخ ،   75137رلم دمحم احمد محمود حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  61

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191123وفً تارٌخ ،   91555الشٌماء  محمود      عبدالعزٌز السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1111110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   81141هانى فتح هللا عبدالحمٌد فتح هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191124وفً تارٌخ ،   65118تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سامح عبٌد  عبده عبٌد   -  63

 جنٌه   121110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191124وفً تارٌخ ،   84712دمحم احمد عبدالحمٌد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   251110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191124وفً تارٌخ ،   61947دمحم السٌد عبد الفتاح ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   82139اهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عرفه عاشور عرفه ابر -  66

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ال , تم تعدٌل رأس الم  21191127وفً تارٌخ ،   76881عمرو ابراهٌم عبداللطٌف السعدنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   79118مجدى تمى احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   49579بده عبد الهادي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نادر محمود ع -  69

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

رأس المال , تم تعدٌل   21191128وفً تارٌخ ،   75971خالد الشافعى مصطفى الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   17712دمحم فتحى  مرسى سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   121110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   49477ظٌر فرنسٌس خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الٌن ن -  72

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  21191128وفً تارٌخ ،   34263اشرف فتحى غرٌب الفضالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   74689تامر حسن العربً حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   52289لٌل ابوزهره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خلبل جمعه خ -  75

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال  21191128وفً تارٌخ ،   78187خالد احمد رشاد دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191128وفً تارٌخ ،   67186سامح مصطفى دمحم عبدالفتاح الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   18284غنٌم عبد الحمٌد غنٌم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191129وفً تارٌخ ،   74876عطٌه عطٌه عبدالحى عطٌه محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

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

  86545تعدل االسم التجارى الى الباسم لخدمات اللٌموزٌن للرحالت / باسم دمحم احمد ٌالوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   511110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف الت  21191129وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   86545باسم دمحم احمد ٌالوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   89117ن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم سمٌر زٌدان دمحم زٌدا -  82

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ ،   67434تعدل االسم التجارى إلى / كرم عارف للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

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



 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 جشيجوال 

تم   21191129وفً تارٌخ ،   67434تعدل االسم التجارى الى / كرم عارف حمادى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   67434كرم عارف حمادى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129تارٌخ ،  وفً  91315احمد ابوهبً كامل للٌعً على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   84835احسان ربٌع محمود الصعٌدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   111110111ه ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   85812عوض توحٌد الرشٌدى عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   67563دمحم زكرٌا ابراهٌم زكرٌا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   91914دمحم ثابت محمود عبدالمحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   121110111ح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   57857محمود سعٌد السٌد ابراهٌم دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   76313لٌده برلم  هانى عادل دمحم دمحم عماره  تاجر فرد ،، سبك -  92

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  93182احمد السٌد توفٌك عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 طرٌك الجٌش  794الـتأشٌر:   ، المندرة بحرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  93181منى على غنٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -ابٌس المرٌة االولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  93185، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد ابراهٌم حسن  -  3

 لسم  -محل  -بحرى بجوار كافترٌا الملكه  45، ش الرشٌد اول نفك 

وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  45266دمحم دمحم عبد هللا غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الرمل 217الدور الثانى محل رلم  -الغاء الفرع الكائن مول سان استٌفانو  

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  93183عفاف عبد الوهاب الشافعى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 وانم متفرع من السٌوف بحرىش مسجد الغ 6شمال العمار رلم  2و1وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  93181دمحم السٌد عبدالصمد غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ش كمال الدٌن صالح سموحة 61الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  45714صابر لاسم احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ، افتتاح فرع كائن فى / شارع الساحة العضاٌمة

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72521عبد الفضٌل امٌن دمحم عبد الفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 من ش مصطفى كامل المنتزه ثانى وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى برج الرٌحانى ش اسكوت العمومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  93189سلمى احمد احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ش ابن عمل فٌكتورٌا لبلى 72الـتأشٌر:   ، المنتزه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112ارٌخ وفً ت 93191ٌحى محمود احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش تانٌس كامب شٌزار 49الـتأشٌر:   ، شرلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  12988دمحم محمود دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -وبرى ابوسرحه الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش مصطفى كامل مول اوٌس امتداد ك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  69926ممدوح مختار دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 مركز المدٌنه التجارٌة دوان تاون 8الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن فى / لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  69926، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ممدوح مختار دمحم عبدربه -  13

 لسم  -الدور االرضى  1عمارات ضباط مصطفى كامل شمه رلم  25الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان المركز الرئٌسى إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112تارٌخ وفً  81196دمٌان مسعود ضٌف هللا تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 شارع المدس متفرع من شارع خلٌل حماده شمه الدور االرضى سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 5الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191112وفً تارٌخ  93187كٌرلس عٌاد حلمه ٌونان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 تماطع شارع فهمى وٌصا الرمل 16/7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  73713محمود نجٌب مراد على هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

الزا سموحه سٌدى جرٌن ب  S2/3طرٌك الحرٌه لوران والفرع الثانى  696عمار رلم  118الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده 

 جابر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  71311عبدالعزٌز احمد احمد ابوركبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ش مسجد العلم واالٌمان السٌوف شماعه لسم الرمل 14الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  93191سبك لٌده برلم      سامح غالى صهٌون عزٌز ، تاجر فرد ، -  18

 اكتوبر خورشٌد الرمل 6الـتأشٌر:   ، الشارع العمومى عزبه عبد الحمٌد تماطع ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  86778اسالم فؤاد عبدالحمٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

براس مال  -العطارٌن ، ونشاطه / بٌع مالبس  16،  15ش الفلكى محلٌن رلم  9أشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى كائن فى / الـت

  -خمسه االف جنٌه مصرى الغٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  86198اٌمان فوزى احمد عزب عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 طرٌك الحرٌه برج الدلتا لوران الرمل 713ر:   ، تعدل العنوان الى الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  93188صبحٌه عطٌه محمود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 1شمه الدور العاشر رلم  2الـتأشٌر:   ، مدٌنه مارسٌلٌا برج الفاروق 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  56364دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رفعت عز الدٌن  -  22

 المنتزه 12الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ارض الشامى بجوار مدرسه السٌده عائشه سابما رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113خ وفً تارٌ 93211ساندرا اسامه ٌوسف استانٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش مسجد سٌدي بشر االول  47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93199سهٌر السٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  -شمه  -اول علوى  -العصافرة  -ش الملن حفنى بجوار خمٌس فوده  435الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93194ابراهٌم على دمحم على عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -ش المشٌر احمد اسماعٌل  19الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ا 21191113وفً تارٌخ  93198حنان غرٌب دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بجوار مسجد الصفا سٌدي بشر لبلً 62ش  46، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93193دمحم عاطف ابراهٌم احمد الجالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش كمال الدٌن صالح عمارة لصر فرساي سموحة 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191113وفً تارٌخ  53913س ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جاد شحاتة بول -  28

سٌدى بشر لبلى المنتزه ونشاطه تعبئه مواد غذائٌه زٌن طعام  63ش اسامه بن زٌاد من ش  12افتتاح رئٌسى اخر كائن محل رلم 

 عشره االف جنٌها 11111وراس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  93196زكرٌا فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ٌحٌى -  29

 لسم  -شمه  -اول علوى  -ش الرلٌب محمود سلٌم دنا العمومى  14، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  93211دمحم عبد الناصر دمحم حسن المنجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش عبدهللا بن مسعود من ش المعهد الدٌنً العصافرة لبلً  لسم المنتزه 16وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  93199دمحم على موسى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش زكرٌا غنٌم االبراهٌمٌه 113، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93323السٌد دمحم ابراهٌم عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -ابولٌر  -الـتأشٌر:   ، ش االمام الشافعى مع تماطع الرحمه 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  93212رحاب عبد الخالك عبد الحلٌم السٌد شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابن النفٌس المعموره البلد االرضى دور ارضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  75417احمد توحٌد خلف هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وى من ش انور السادات عزبه الملعه ارض بثٌنه الطوٌل لسم الرملالـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن ش متولى الشعرا

وفً تارٌخ  93218مجد لالدوات الكهربائٌه/  دمحم      ابراهٌم مجد الدٌن عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 زهش عمل باشا سٌدى بشر لبلى المنت 14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191118

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  93217شعبان فتحى عطٌه هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -سٌدى بشر  -الـتأشٌر:   ، نهاٌة ش مسجد التائبٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  76958اسالم شولى دمحم مصطفى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش الجوهره الحضره الجدٌده شرلى 3وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  93215بسام رمضان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -سموحه  -متفرع من ش اسماعٌل سرى  3ش  51الـتأشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  83196عبدالفتاح منصور دمحم محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن ش جامع السنٌه سابما احمد نصر حالٌا الكوم االخضر  الجٌزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  93216ده برلم    صفاء متولى عبد الغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  41

 من جمال عبد الناصر سٌدى بشر لسم المنتزه  53ش 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  48694اٌمن دمحم عبدالفتاح الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

ش ابراهٌم العطار زٌزٌنٌا لسم الرمل ونشاطه تصمٌمات واستشارات فٌما عدا االنتر نت  19فرع كائن فى  الـتأشٌر:   ،  افتتاح

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  93215احمد دمحم محمود مرسً عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 كنٌسه االورام جناكلٌس  13، وصف الـتأشٌر:   

تم  21191119وفً تارٌخ  93219عبدالرحمن بشر عبدالرحمن عبدالرحمن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -الشارع الرئٌسى  -توفٌمى  11تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  83198برلم     محمود دمحم عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  44

 لسم - 1ج سى  1محل  -برج زمزم  -ش بهاء الدٌن الغتورى  44، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

ف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 21191119وفً تارٌخ  83198محمود دمحم عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  - 5محل رلم  -زٌزٌنٌا  -طرٌك الحرٌة   611، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  93221دمحم شعبان رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش البكباشى العٌسوى سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  93219جالل فتحى جابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -ثروت  -ش عبدالسالم عارف  173الـتأشٌر:   ، 

وصف الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 21191119وفً تارٌخ  63143ماهر فوزى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ، تعدل العنوان الى مسجد النصر الطابٌه خط رشٌد المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  93211ابتسام دمحم عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 لسم  -، الرابعه الناصرٌة المدخل االول بجوار صٌدلٌة العطار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  93217دمحم صالح عبده على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 مٌامً 45الـتأشٌر:   ، ش دمحم طاهر من ش 

,  تم تعدٌل العنوان 21191119وفً تارٌخ  83196عبدالفتاح منصور دمحم محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -المنتزه  -سٌدي بشر  -ش الفخرانً  51وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  93216دمحم ناصف دمحم البحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 امام المالعب 14الـتأشٌر:   ، المراغً الجدٌدة ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  93212رد ،  سبك لٌده برلم    رمضان صبحى رمضان عبداللطٌف ، تاجر ف -  53

 لسم  -بجوار ش عادل حموده  -وصف الـتأشٌر:   ، ابٌس مشروع ناصر 

تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  93218زٌاد عصام الدٌن عبدالستار عبدالرؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 متفرع من شارع كمال الدٌن صالح  288ش  3 - 5ر:   ، محل رلم , وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  93214حسام رمضان خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش ابو شبانه باكوس الرمل 8الـتأشٌر:   ، عمار رلم 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  93213سبك لٌده برلم      اشرف سعد الدٌن محمود على ، تاجر فرد ، -  56

 ش الشرلاوى الحضره الجدٌده لسم شرلى 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  93211منصور دمحم دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 سكوت العمومً خلف استودٌو وان شوتش عزبة ا 2، االخر / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  93211منصور دمحم دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

رشٌد  9121 ، الرئٌسً / شارع البحر ملن / دٌنا عبدالممصود ناجى الجمال ))ونشاطه بٌع لطع غٌار سٌارات لٌد بمكتب رشٌد برلم

 ))-  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  93222مؤمن اشرف صالح دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 العصافره لبلى  31ش مسجد الحك من ش  2الـتأشٌر:   ، المنتزه عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  93223لٌده برلم    اسالم احمد عبدالهادى عبدالمجٌد خالد ، تاجر فرد ،  سبك  -  61

 لسم  -ش الملن  -كائن بالمركز التجارى فلورانس مٌجا مول   F9وصف الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  93226حسام احمد حامد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش ملن حفنى المنتزه 247الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  93221هشام دمحم ابو العنٌن اللبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش طٌبه االبراهٌمٌه لسم شرلى 73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  81596عصام على عثمان غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم  -عزبه سكٌنه  -االرض الجدٌده  3الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان إلى / ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  93225دمحم عبد العزٌز عبد الغفور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ظفٌن ابٌس الرملوصف الـتأشٌر:   ، ش متولى الشعراوى عزبه المو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  86778اسالم فؤاد عبدالحمٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

)) ونشاطه بٌع مالبس  Aبرج توماس  421عمار 2الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر المندره بحرى  ش جمال  عبد الناصر محل رلم 

 DOUBLEلعسكرٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه براسمال الف جنٌه مصرى وسمتها دبل واي جاهزة فٌماعدا المالبس ا

Y ))لتجارة المالبس 

تم  21191111وفً تارٌخ  93227نجوى للمفروشات / نجوى لطب محمود سلٌمان عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 عٌد سبورتنج ش بورس 228تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  86541معتز ٌاسر عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 21111ش دارا سٌدى جابر ونشاطه تمطٌع وتعبئه وتغلٌف اللحوم وراس المال  22وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن 

 والسمه التجارٌه لحوم هاوس عشرون الف جنٌها

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  93224بافلى البٌر جولٌو حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 لسم  -ش الملن  -المركز التجارى فلورانس مٌجامول  F 7، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93231ده برلم    احمد دمحم دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  69

 لسم  -مٌامى  -ش جمال عبدالناصر  257الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93231احمد دمحم دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم -C29محل رلم  -الدور االرضى  -جراند بالزا  -انو سان استٌف -طرٌك الجٌش  399الـتأشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93234اٌات اسامه عبدالمنعم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم - 5شمه  -الثانى  -سٌدى بشر لبلى  -عمارة روٌال  -ش عمل باشا  48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  93229اسماعٌل مصباح خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامى -  72

 لسم  -جلٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش مصطفى فهمى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  93229سامى اسماعٌل مصباح خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

  -ونشاطه / طباعه وتصنٌع اكٌاس بالستٌن  -ملن / زٌدان عبدالخالك برجل  -الـتأشٌر:   ، مدخل الكوبرى العلوى  وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  13943عصام فؤاد محروس ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 محرم بن ونشاطه كافترٌا ومطعم 36و 35و 34و  33تاون وحدات  الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر الكائن داون

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  93232خالد صابر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش صادق الدرٌنى رشدى سٌدى جابر 7، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93228د ،  سبك لٌده برلم    ماجد ٌوسف جاب هللا بشاى ، تاجر فر -  76

 الـتأشٌر:   ، برج مهٌب اول ش صالح الدٌن السٌوف الرمل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  93231دمحم دمحم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ى من ش عمرو بن العاص من ش ابناء الشرلٌه ش التحرٌر عصافره لبلى لسم المنتزه، المنتزه ش جانب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  78471دمحم مصطفى مختار هدهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش بالو متفرع من ش شهر العسل البٌطاش الدخٌله

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  86627دمحم مصطفى ابراهٌم لطمط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 لسم  -جناكلٌس  -ش على بن رٌاض وسعٌد ذو الفمار  7الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  71443   عاطف ابوالعنٌن دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  81

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى  ش التلمسانى من ش جمال عبد الناصر المندره المنتزه ثانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  93233احمد دمحم دمحم سالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -المطار  -عزبه هلش  -بجوار بنزٌنه موبٌل  -، الطرٌك الزراعى   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  93235مروان اٌمن احمد فتحى دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 سم ل -شمه  -الثانى  -خلف التأمٌن الصحى  -طوسون  -وصف الـتأشٌر:   ، المعمورة لبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191113وفً تارٌخ  61919مالن حنا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 -عصافره لبلى  - 45  -شمال  12تعدل العنوان الى برج الصفا ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  93241محمود احمد رشدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 لسم  -بولكلى  -ش تماطع فؤاد ابراهٌم جرجس مع ش الفٌومى  84الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  65414ولٌد دمحم حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

  -ابٌس االولى  113حٌازة رلم  4حوش  7زمام جمعٌه الجمالٌه جزء  ، افتتاح فرع كائن فى / طرٌك مصر االسكندرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  93242دمحم انور دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 مزلمان المعمورة البلد  25من ش  8ش  2، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  91611ار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعزٌز حسن ابراهٌم الجز -  87

 لسم  -الدور االرضى  -المعمورة البلد  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش الحسن والحسٌن خلف التأمٌن الصحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  93244دمحم محمود عبد العزٌز حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الـتأشٌر:   ، ش الرحمه خورشٌد اول ش النصر المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  31451ٌحٌى السٌد عطٌه  ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ادم السٌوفالـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / ش د/ رشاد شفٌك امام لهوة 

 21191114وفً تارٌخ  31451، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     DAIF DESIGNتعدل االسم التجارى إلى / ضٌف دٌزاٌن  -  91

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / ش د/ رشاد شفٌك امام لهوة ادم السٌوف

تم  21191114وفً تارٌخ  93243البرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البرجى للتورٌدات / دمحم ٌحى  زكرٌا   محمود  -  91

 ش رزه الجزار المعموره البلد المنتزه 8تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم  21191114وفً تارٌخ  93243البرجى للتورٌدات / دمحم ٌحى  زكرٌا   محمود البرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 ش رزه الجزار المعموره البلد المنتزه 8ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  93246مصطفى دمحم زكى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -السوق التجارى الفرع الثانى  -ش الفردوس  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  93238س احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شادٌه عبا -  94

 برج الذهب المعمورة البلد 1الـتأشٌر:   ، طرٌك الطابٌه خط رشٌد محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  93245حنان غٌث دمحم عبدهللا ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم  -العصافرة  -بجوار مدرسة الزعٌرى  45الـتأشٌر:   ، برج الزعٌرى ش 

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  89296الغنامى للمماوالت/الغانمى ماهر زكى سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ش ارض زٌنب عزت خلف بنزٌنه صبري السٌوف شماعه  41االرضً العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى شمه بالدور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  93237هند حسام الدٌن دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 3وحدة رلم  8ش النصر ش البدوي عمخارة رلم  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  93241اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام رمضان احمد على دهٌس ، ت -  98

 ش ابن المٌم من السادات الحضرة الجدٌدة 6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  93248امٌن دمحم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 - 2 امٌن شهٌب ٌمٌن مدخل العمار محل ش دمحم 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  93248امٌن دمحم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 86364الـتأشٌر:   ، ارض االدكاوي المنشٌة الجدٌدة بملن فتحى دمحم احمد موسى )) ونشاطه ثالجه تبرٌد برلم سجل تجاري 

 نهور ((دم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  75447الفى فخرى شهدى عجاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -تمسٌم الفضالى  32الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / شمه ارضى ٌمٌن المدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  93257رد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر ف -  112

 سٌدى جابر 17الـتأشٌر:   ،  السوق التجارى سموحه امام مدرسه زهران محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  48723دمحم عبد الرازق الشحات السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش السعداٌه كرموز عماره عبد الستار 4ف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى وص

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  93257دمحم ابراهٌم محمود ابوالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش عبدالسالم عارف بولكى 22وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  87413الن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسحك عطا حبٌب عبد الم -  115

 العصافره لسم المنتزه 45نهاٌه ش  31من ش  11ش  9الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

وفً تارٌخ  93249رضوان دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -بماله رضوان  -  116

 لسم  -مزلمان طوسون  25تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تماطع ش الصحابه مع ش  21191115

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  93256حسنٌن السٌد حسنٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم  - 1محل رلم  -حجر النواتٌه  -ش الفاروق عمر البكاتوشى  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  93251دمحم ذكى حسن مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 المعموره البلد 16من  6، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115فً تارٌخ و 93253معتز عبد المعز محفوظ دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش عبد الرازق السنهورى السٌوف الرمل 21وصف الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  93252الدسولى لتجاره الحدٌد واالسمنت / جابر دمحم الدسولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

بو حرٌد مٌدان المطافى عماره الجندى اٌوب الدورالرابع السٌوف  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش جمٌله 21191115

 لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  93254رفٌك العترٌس كمال عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 سم ل -سٌدى بشر  -محل  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، متفرع من ش امٌن خٌرى الغندور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  93259ناصر دمحم عرفات ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -باكوس  -ش المومٌة العربٌة  211الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  93261محمود مصطفى امٌن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش مسجد سٌدى بشر 151على الطبٌعه  63وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  86142ٌاسر عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

ونشاطه / تمطٌع وتعبئه  -سٌدى جابر  -كلٌوباترا  - ش عمر الخٌام 3وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

  -  MEAT HOUSEوالسمه التجارٌة / مٌت هاوس  -راس مال عشرون الف جنٌه مصرى الغٌر  -وتغلٌف اللحوم بكافة انواعها 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  85814دمحم حسن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش الخروعه عزبه الثالثٌن خورشٌد البحرٌه المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  67614عبدهللا مغازى عبدهللا دمحم السحٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 شمال العصافره لبلى الدور الخامس ٌسار الصاعد 45النصر من ش  13ش  27وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  93271ندى عصام على محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 تعاونٌات سموحه لسم سٌدى  جابر 31الـتأشٌر:   ، سٌدى جابر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  93271لٌده برلم     رضا لطفى عمر عرالى ، تاجر فرد ،  سبك -  118

 لسم  -المعمورة البلد بحرى  -الـتأشٌر:   ، ش خلف صٌدلٌة سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  93263اسالم فوزى فتح هللا لطٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم  -شمه  -اول علوى  -سٌدى بشر لبلى  -دهللا بن مسعود ش عب 612الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  93266مصطفى دمحم رضا عبدالرحمن دمحم االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -مٌامى  -ش مسجد رلى االسالم من ش البكباشى العٌسوى  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  89126مؤمن عادل رمضان دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤمن عادل للخدمات البٌطرٌة  -  121

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن ش احمد فاروق على عزت برج الطبٌب سموحه  21191117

 خمسون الف جنٌها والسمه التجارٌه شام فودز / منشاه فردٌه 51111ال شرلى ثانى ونشاطه تجهٌز ماكوالت للمطاعم وراس الم

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  89126مؤمن عادل رمضان دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

انى ونشاطه تجهٌز ماكوالت وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن ش احمد فاروق على عزت برج الطبٌب سموحه شرلى ث

 خمسون الف جنٌها والسمه التجارٌه شام فودز / منشاه فردٌه 51111للمطاعم وراس المال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  93269نور الهدى دمحم سالم دمحم شعوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 علوى ش ابو عجٌله من ش الغٌط ابٌس الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى وصف الـتأشٌر:   ، برج زمزم الدور االول

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  93265حسن طارق حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -سٌدى بشر  -ش دمحم نجٌب متفرع من ش الملن حفنى  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  93268اح عبد الصمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها عبد الفت -  125

 لسم الرمل ثانى 3ش عبد المادر عبد الرازق الدور االول شمه  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  92727امٌره وجدى فهٌم بدوى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش الطٌار محمود شكرى 7 - 18وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الرئٌس االخر الى / رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  93273جمال عامر عامر احمد الكسار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 عاشر شمه لسم المنتزهالعصافره ال 45شمال  12ش  32وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  93272دمحم السٌد احمد ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ش المومٌه العربٌه  88ش متفرع من ش حجر النواتٌه خلف  11وصف الـتأشٌر:   ، رمل 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  93267ر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروان احمد عبد التواب سلطان رمضان ، تاج -  129

 ش سرهنن لوران رمل 3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  93141اسامه سعد صلٌب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الراس السوداء المنتزه اولالـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الى ارض تشاكوس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  93276ٌحٌى دمحم احمد اسماعٌل غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ب ش الٌمون سوق الخضار الحضره نصف المحل 54وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  42896 ماٌكل مجدى ودٌع غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 طرٌك الحرٌه محل سٌدى جابر 247الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  41396هانى السٌد عبد اللطٌف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 ش سواكن صفر الرمل 1ائنوصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى الك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  66161دمحم حسن على على خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 عمارات عثمان برج العدل الساعه لسم المنتزه 9الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى 

 21191121وفً تارٌخ  93279ٌمى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه شاكر دمحم حافظ الوسٌمى / مكتب الوس -  135

 لسم  -امام مسجد عبدالحلٌم هاشم  -المهاجرٌن  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش الجامع 

وفً تارٌخ  93277خلٌل للمماوالت العمومٌة والتورٌدات / دمٌان هندى عٌاد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

متفرع من ش  -الفلكى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور الثانى عشر على ٌسار السلم ش مسجد االسالم  21191121

 لسم  -برج نور االسالم  -االصالح اعلى محل جاتوه  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  93278حسن دمحم محمود شوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العصافرة بحرى خلف فندق رٌجٌنس ش المدٌنه المنورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  93283انور سداروس بخٌت مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 لسم  -العصافرة بحرى  -ش احمد تٌسٌر  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  12651ابراهٌم صبحً للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش جده من ش التلفزٌون االلصر

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191122وفً تارٌخ  12651ابراهٌم صبحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش جده من ش التلفزٌون االلصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  12651ابراهٌم صبحى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش جده من ش التلفزٌون االلصر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191122وفً تارٌخ  12651دى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اله -  142

 تعدل العنوان الى ش جده من ش التلفزٌون االلصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  12651مكتب الهدى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش جده من ش التلفزٌون االلصرال

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  93281دمحم عادل جوده دمحم المخراطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  -سٌدى بشر  -ش الملن حفنى  288العمار رلم  2وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  93282وسف احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌ -  145

 ش دبورجى بولكلى سٌدى جابر 9الـتأشٌر:   ، سٌدى جابر

فً و 61913تعدل االسم التجارى إلى / الفٌل للرحالت / عادل عبدالرحمن موسى الفٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الى لٌصبح ارض ابو سعده خلف عٌد الكهربائى  21191122تارٌخ 

 البكاتوشى

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  61913عادل عبدالرحمن موسى الفٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 وان الى لٌصبح ارض ابو سعده خلف عٌد الكهربائى البكاتوشىوصف الـتأشٌر:   ، توضٌح العن

وفً تارٌخ  93284البنا للمماوالت العمومٌة / عبدهللا عبدالمنعم مصطفى سعد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم  - ش ابراهٌم المادرى بجوار كافترٌا بح بح 14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191122

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  93285محمود سعد على نفادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -محل  -ارضى  -زٌزٌنٌا  -متفرع من ش ابراهٌم العطار  21الـتأشٌر:   ، خلف ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  93286رلم    احمد السٌد  احمد دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  151

 ش سٌبوٌه متفرع من ش الجالء فٌكتورٌا الرمل 47وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  93287شٌماء احمد عبدالعزٌز للو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم  -طرٌك الحرٌة  314الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  87374راشد دمحم دمحم دمحم المبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

  -مستشارٌن  25من ش  16من ش  3الـتأشٌر:   ، تم توضٌح العنوان إلى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  21161محمود ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى بجوار محطه كهرباء السٌوف العواٌد منزل حسن عبدالرحمن



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  93291دالل غانم محمود غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -ر ش المعرض الـتأشٌر:   ، ابٌس الثانٌة اخ

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  93289ٌاسمٌن لدرى عبد العزٌز بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش عمر زعفان االبراهٌمٌه شرلى 12وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124ٌخ وفً تار 54998احمد دمحم محمود احمد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

طرٌك اسكندرٌه الماهره الصحراوى النوبارٌه العامرٌه ونشاطه ثالجه حفظ  75وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن الكٌلو 

 خمسه االف جنٌها 5111تبرٌد وتجمٌد الفاكهه والخضروات براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  54998رد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم محمود احمد دمحم فرحات ، تاجر ف -  157

طرٌك اسكندرٌه الماهره الصحراوى النوبارٌه العامرٌه ونشاطه ثالجه حفظ  75وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن الكٌلو 

 خمسه االف جنٌها 5111تبرٌد وتجمٌد الفاكهه والخضروات براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  93292د دمحم عبدالفتاح رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  158

 الـتأشٌر:   ، ش عمر بن عبدالعزٌز العواٌد عزبة الملعه

تم  21191124وفً تارٌخ  93891عائشه دمحم دمحم على ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ابوطالب للرحالت  -  159

 ش دنا العمومً  11تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  93293صابر دمحم عثمان عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -ش البرلولى  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  93311 بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه رمضان دمحم -  161

 مدٌنه اسٌد سموحه 25محل  14الـتأشٌر:   ، سٌدى جابر عمار رلم 

تم  21191127وفً تارٌخ  93311سوبر ماركت عماد / عماد شعبان عبدالعلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -محل  -ارضى  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌة بجوار الطرٌك السرٌع بجوار لهوة دمحم حجاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  93297هناء جالل دمحم الدماصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 شدى سٌدى جابرش االسماعٌلٌه ر 61الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  49579نادر محمود عبده عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 طرٌك اسكندرٌه الماهره الصحراوى خلف مصنع رخام راشد العامرٌه 26الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو 

تم  21191127وفً تارٌخ  93296براهٌم عبد السالم الروٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الروٌنى للرحالت/ نشوه ا -  165

 ش الزواٌده العمومى االمام الترمزى المنتزه 7تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191127وفً تارٌخ  93294حسن على حسن دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش مدحت سٌف الٌزل كلٌو باترا سٌدى جابر 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  93295دمحم احمد عٌد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 لسم  -شدس  -ش مرتضى باشا  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  87511، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نسرٌن مصطفى دمحم عوٌس  -  168

 سموحه سٌدى جابر 319الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن برج االسراء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  87511نسرٌن مصطفى دمحم عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 سموحه سٌدى جابر 313أشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر برج ٌثرب الـت



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  73351احمد دمحم ابراهٌم دمحم الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 مكرر احمد باشا ذو الفمار الرمل 1الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  93317الح دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ص -  171

 لسم  -شمه  -سٌدى بشر لبلى  611الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  93314عاطف فاضل عطا دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 من ش ابو العرب مٌامى المنتزه اول 87ش المهدى عمار رلم  6ـتأشٌر:   ، محل رلم وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  93313رزق السٌد عبد الرحٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ش د/ عبد الرازق السنهورى تماطع صالح الدٌن الرمل 75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  84116دمحم السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

خمسون  51111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن ش دمحم فرٌد ابراج صابرٌن المنتزه ونشاطه بٌع مالبس مستعمله وراس المال

 الف جنٌها

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  61387بدالعزٌز انٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم محمود ع -  175

 ش الطٌار محمود شاكر عبد المنعم سموحه لسم سٌدى جابر 7فى  16وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى محل رلم 

تم  21191129وفً تارٌخ  93318لم    رجب ماركت / رحاب رجب حسن رجب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  176

 ش عزبه السٌوف بحرى المنتزه 27تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191129وفً تارٌخ  52319دمحم حسن خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

ونشاطه / مصنع  -المنتزة   -عزبه محسن الكبرى امام مسجد مصطفى الفمى  9ش نمره  11تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

 -والسمه التجارٌة / مكه للمالبس الجاهزة  -براس مال عشرون الف جنٌه مصرى الغٌر  -مالبس 

وفً  86113ه برلم    دمحم دمحم ابراهٌم عبدالفتاح الغرباوى / الغرباوى للمماوالت العامه والتشطٌبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  178

 -ش احمد حمدى خلف االكادٌمٌة البحرٌة  16تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى /  21191129تارٌخ 

 لسم -مٌامى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191129وفً تارٌخ  81819احمد فاروق حافظ  عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن ش امٌن حسونه من ش جمٌله بوحرٌد المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  93319دمحم عٌد عبد الجواد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، المراغى ارض السمان بجوار فٌال السمان المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  93312ن صالح عبدالغنى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نور الدٌ -  181

 لسم -برج الٌاسمٌن اسكوت العمومى بجوار مجٌرة عزت الحرٌرى  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  67198عبدالغفار صالح الدٌن عبدالغفار شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -ش مسجد الراشدٌن متفرع من ش المسرح سابما  61العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191129وفً تارٌخ  93314خالد دمحم انور احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 لسم  -جناكلٌس  -ذو الفمار  11الـتأشٌر:   ، خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  93313احمد سالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 لسم  -فلمنج  -ش الفتح  57، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  78641  دمحم السٌد دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  185

 عزبه سكٌنه الجدٌده محل العواٌد لسم الرمل 15ش رلم  13الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  63941رامً عزمً  زكً اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 م الغاء الفرع شارع اكاسٌا خلف الحدٌمه الدولٌة ـ لسمالـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  93311سمٌر سالمه للتصدٌر / باسم سمٌر فرٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 لسم  -العواٌد  -ش العزٌز البدٌع امام مخازن عترٌس   1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  93311الء احمد محمود عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نج -  188

 تعاونٌات سموحه االول العلوى شمه سٌدى جابر 143وصف الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191131وفً تارٌخ  84448ناهد عبدالمجٌد مهدى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 لسم  -الدور االرضى  2عمارة المستودعات ش اسماعٌل حلمى شمه رلم  18وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  85187دمحم عبدالحلٌم عطا عبدهللا نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

العصافره لسم  45دل العنوان الى شمه الدور االرضى ٌسار السلم برج السالم ش دمحم بن طاهر متفرع من ش الـتأشٌر:   ، تع

 المنتزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  93316عالء محمود مصطفى نصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم  -بال متفرع من ش االل -ش على سلٌم  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  82386اسالم دمحم وجٌه عبداللطٌف فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

   -مصرف النوبارٌة  7العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط إلى / ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  93317   مجدى صادق معوض عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  193

 لسم  -مٌامى  -الدور السادس برج المصطفى ش ابوالعرب من ش جمال عبدالناصر  16وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  93315اٌمان محمود السٌد الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 طرٌك الحرٌه زٌزٌنٌا الرمل 613لـتأشٌر:   ، خلف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  93318احمد حافظ على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ش مسجد االٌمان من ش السباعى مٌامى لسم المنتزه 13، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  43561د ،  سبك لٌده برلم    شعبان دمحم سٌد احمد جعفر ، تاجر فر -  196

 ش مدرسه لباء العماروه لسم المنتزه 63الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  93319مٌنا فاٌز صادق شنوده مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 خلٌل حماده سٌدى بشر المنتزه 33شٌر:   ، ش فاروق عبد الوهاب رلم وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  53819اٌهاب رجب محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

شٌدى الدور الرابع شمه ٌمٌن السلم الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن ش بطل السالم الصالحٌه الجدٌده متفرع من ش هارون الر

 خمسه االف جنٌها 5111ونشاطه بٌع خضروات وفاكهه بالتجزئه وراس المال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  77999احمد جمال عبدالسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

حوض ملماه الجنان بناحٌه الصباحٌه مشروع اتحاد مالن شباب مستشارى الدوله  8م وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى عمار رل

 سٌدى جابر

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  77999احمد جمال عبدالسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 البرج السادس من ابراج سٌدى جابر سموحهمحل من  1وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  71619ٌاسر احمد السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 تعاونٌات سموحه سٌدى جابر 46الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  93321رد ،  سبك لٌده برلم    عماد عبد السالم عبد الحمٌد عبد الرحمن ، تاجر ف -  212

 ش دمحم بهاء الدٌن الغتورى سموحه سٌدى جابر 51العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  93322على عبد الفتاح على دمحم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 أ تعاونٌات سموحه لسم سٌدى جابر 36عماره رلم  11، ش رلم  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  93321غاده مصطفى مصطفى عمران عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش ممفٌس االبراهٌمٌه شرلى 82وصف الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  88132زكرٌا دمحم زكرٌا ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدل    النشاط الى بٌع ادوات صحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  68172احمد فاروق ابراهٌم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط تصدٌر مواد غذائٌه

اضافه االسم التجارى الى الشافعى لتصدٌر المواد الغذائٌه / احمد فاروق ابراهٌم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط تصدٌر مواد غذائٌهتم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  68172

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  45266دمحم دمحم عبد هللا غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اضافه نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  85145سامى احمد عوٌس عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدل النشاط الى تجهٌز وطهى وبٌع الماكوالت والمشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  72521عبد الفضٌل امٌن دمحم عبد الفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تحضٌر المشربات الساخنه والبارده التأشٌر:  تعدل النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  12988دمحم محمود دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم الغاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191112رٌخ وفً تا 69926ممدوح مختار دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر 36تم تعدٌل النشاط إلى / استٌراد وتصدٌر ماعدا الفمرة 

:  تم تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر21191112وفً تارٌخ  79186دمحم دمحم مرسى البراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تعدٌل النشاط إلى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 21191112وفً تارٌخ  89712صفاء عبدالعزٌز احمد حسٌن الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى صالون حالله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191112رٌخ وفً تا 86198اٌمان فوزى احمد عزب عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191112وفً تارٌخ  74454اسالم دمحم ابراهٌم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى مصنع مالبس جاهزه



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191112وفً تارٌخ  56364ر فرد ،  سبك لٌده برلم   رفعت عز الدٌن دمحم سلٌمان ، تاج -  13

 التأشٌر:  حذف نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  77297ابراهٌم دمحم خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 زمات مواد البناء ومستلزمات الدشتعدل النشاط الى بٌع ادوات كهربائٌه ومستل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  92929اٌمن ابراهٌم الحسٌنى كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

ٌع التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / التجارة والتوزٌع فى مجال االدوٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والتصن

 لدى الغٌر وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191118وفً تارٌخ  61349افراٌم شولى عجاٌبى غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تمطٌع روالت بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , 21191118وفً تارٌخ  76958ٌده برلم   اسالم شولى دمحم مصطفى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ل -  17

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  75799وجٌه جابر زكى معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 مصنع مالبس تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119وفً تارٌخ  55397احمد محمود عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تشغٌل اخشاب

, وصف  تم تعدٌل النشاط21191119وفً تارٌخ  74815ابراهٌم محمود احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره السٌارات ولطع غٌار السٌارات

وفً تارٌخ  73272محمود السٌد عطٌه محمود بركات / بركات لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم حذف نشاط / االستٌراد21191119

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  82237مرسً شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر دمحم محمود  -  22

 التأشٌر:  اضافه نشاط عموم االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  81284السٌد احمد ابوالٌزٌد دمحم المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 حذف نشاط االستٌراد  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  54213هانى سعد حموده على حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  حذف نشاط مكتب نمل عمال

دٌل النشاط , وصف تم تع21191113وفً تارٌخ  71848محمود احمد عبدالعال امٌن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه

تعدل االسم التجارى الى / محمود لاسم للتورٌدات / محمود احمد عبد العال امٌن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

اضافه نشاط تورٌد مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  71848

 العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  91848عمر عٌد احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اضافه نشاط تجاره المواد الغذائٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  91611بك لٌده برلم   دمحم عبدالعزٌز حسن ابراهٌم الجزار ، تاجر فرد ،  س -  28

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191114وفً تارٌخ  91111على عبدالاله عبدالكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 فه نشاط خردوات واكسسوار محمولالتأشٌر:  اضا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191114وفً تارٌخ  51418احمد دمحم عبد المجٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى لعب اطفال وهداٌا

تم تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  89296 الغنامى للمماوالت/الغانمى ماهر زكى سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  31

النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى مكتب مماوالت عمومٌة واستثمار عمارى فٌماعدا التسوٌك العمارى وبعد الحصول على 

 التراخٌص الالزمه

لنشاط , تم تعدٌل ا21191115وفً تارٌخ  84682مصطفى احمد منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع وتركٌب المصاعد ولطع غٌارها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  48723دمحم عبد الرازق الشحات السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

ٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنتر نت التأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتب تسوٌك مستحضرات تجمٌل وتصنٌع لدى الغٌر ف

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  93145محمود اسماعٌل مصطفى النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ا عدا االدوٌهالتأشٌر:  تعدل النشاط الى تورٌد اجهزه طبٌه ومستلزماتها وعموم االستٌراد فٌم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  57594على زهران نصر احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  حذف نشاط المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191117وفً تارٌخ  78179عاصم دمحم ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 لتأشٌر:  حذف نشاط المماوالتا

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  67614عبدهللا مغازى عبدهللا دمحم السحٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى تدرٌب واستثمار رٌاضى فٌما عدا االنتر نت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  85814ن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حس -  38

 تعدل النشاط الى تصنٌع  معجنات وحلوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  21512سعٌد  توفٌك  موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التصدٌر اضافه نشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  83451دمحم السٌد عبداللطٌف بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع لحوم مستورده بشرط استصدار التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121تارٌخ وفً  42896ماٌكل مجدى ودٌع غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى التصدٌر ومستلزمات حٌوانات الٌفه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  48133مصطفً دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 لحصول على التراخٌص الالزمهاضافه نشاط تجاره مواد غذائٌه واستٌراد معادن حدٌد بعد ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  48133النجار لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره مواد غذائٌه واستٌراد معادن حدٌد بعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  66161 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن على على خلف هللا -  44

التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجاره ماكٌنات التصوٌر والطباعه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب  الدٌنٌه والمصاحف وفٌما 

 عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذالن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191122وفً تارٌخ  63717طلعت الصاوى دمحم ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره مواتٌر سٌارات

ه برلم   طلعت الصاوى دمحم ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -تعدل االسم التجارى الى / الصاوي لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره مواتٌر سٌارات21191122وفً تارٌخ  63717

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  36246معروف هواري معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 ماعدا التسوٌك العمارىتم اضافة نشاط / عموم المماوالت واالستثمار العمارى 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191123وفً تارٌخ  88997تامر حامد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

اضافة نشاط / اعمال السالمه البحرٌة وماٌخصها من مهمات ومعدات واعمال السالمه والصحه والبٌئه والمعاٌرة فٌماعدا االنترنت 

 الحصول على التراخٌص الالزمه وماعدا اعمال االمن والحراسة وبعد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  91881السٌد على عبدالحافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 ر االدوٌة والمواد الخامالتأشٌر:  انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة والمستحضرات الطبٌه لدى الجهات المختصه ، استٌراد وتصدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  91881السٌد على عبدالحافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة ومعهد سالمه الغذاء والمستحضرات الطبٌه 

مصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة والمعدات الطبٌه واضافات االعالف والبرٌمكسات ومخصبات التربه واالعشاب واال

الطبٌه لدى الغٌر ، تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة ومعهد سالمه الغذاء والمستحضرات الطبٌه 

هزة والمعدات الطبٌه واضافات االعالف والبرٌمكسات ومخصبات التربه واالعشاب واالمصال واللماحات والمستلزمات واالج

 الطبٌه ،

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  87374راشد دمحم دمحم دمحم المبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اردهتم تعدٌل النشاط إلى / تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  64832مراد دمحم فهمً محمود مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تم حذف نشاط / االستٌراد

صف تم تعدٌل النشاط , و21191123وفً تارٌخ  81721مرزوق عبدالمنعم عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تورٌد وتركٌب وصٌانه معدات اطفاء وشبكات انذار وخطوط حرٌك ومهمات االمن الصناعى مع 

 جهات ملزمه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه

وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  92296دمحم عالء عباس خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اضافه نشاط تصنٌع منتجات اللحوم والدواجن

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  91555الشٌماء  محمود      عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191124وفً تارٌخ  81141مٌد فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى فتح هللا عبدالح -  56

التأشٌر:  تعدل النشاط الى تصمٌمات هند سٌه ومماوالت عامه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنتر نت وبعد الحصل على 

 التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191124وفً تارٌخ  84712فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد عبدالحمٌد السٌد ، تاجر -  57

 حذف نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191124وفً تارٌخ  51123دمحم على مجاهد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 حذف نشاط المعدات الثمٌله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191127وفً تارٌخ  82139فه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عرفه عاشور عر -  59

التأشٌر:  اضافه نشاط نمل منتجات بترولٌه وخدمات بترولٌه فٌما عدا تورٌدات العماله وماعدا االمن والحراسه وماعدا البحث 

 والتنمٌب وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  63637لسباعى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ا -  61

 تعدل النشاط الى تجهٌز وتحضٌر وبٌع المشروبات البارده والساخنه والسندوتشات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  73646دمحم عبد العزٌز بدر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تعبئه وتغلف مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  34263اشرف فتحى غرٌب الفضالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  73351ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم ابراهٌم دمحم الفا -  63

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع مستحضرات تجمٌل ومكمالت غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  87511نسرٌن مصطفى دمحم عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 ء االستٌراد والتصدٌرالتأشٌر:  الغا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  12721دمحم عارف احمد البودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 اضافة نشاط / بٌع وصٌانه اجهزة التكٌٌف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  56546دمحم عبد الجواد محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط / جرش لوالح ذره

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  91212جٌهان ٌونس عبدالحمٌد احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط البان ومٌاه غازٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  74876تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عطٌه عطٌه عبدالحى عطٌه محمود ، -  68

وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى المماوالت العامه والتورٌدات فى مجال النشاط مع الجهات الملزمه بالخصم والتحصٌل تحت 

 حساب الضرٌبه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  86545باسم دمحم احمد ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 اضافه نشاط خدمه توصٌل طلبات بعد الحصول على التراخٌص الالزمه

 86545تعدل االسم التجارى الى الباسم لخدمات اللٌموزٌن للرحالت / باسم دمحم احمد ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط خدمه توصٌل طلبات بعد الحصول على التراخٌص تم تعد21191129وفً تارٌخ 

 الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  18284غنٌم عبد الحمٌد غنٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى بماله جافه لطاعى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  61387عبدالعزٌز انٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم محمود -  72

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع وطهى اللحوم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  91315احمد ابوهبً كامل للٌعً على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

حذف نشاط /  بٌع و تورٌد ماكٌنات التصوٌر ،،، وتم اضافة نشاط / بٌع االجهزة الكهربائٌة وتجهٌزات واثاث ومهمات التأشٌر:  تم 

 مكتبٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  44511احمد عبدالواحد احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

عموله لحساب الغٌر فى المواد الصناعٌه والغذائٌه والتصدٌر وتورٌدات غذائٌه وصناعٌه التأشٌر:  تعدل النشاط الى التوزٌع بال

 وزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  64575امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 اعدا الطباعهالتأشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع لدى الغٌر ) كراتٌن وعبوات ( م

تم 21191131وفً تارٌخ  86166البحر للتورٌدات / رمضان حسن مصطفى بحر كرار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط مستلزمات تحضٌر البوفٌهات والكافترٌات ومستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191131وفً تارٌخ  81654بك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم بدوى دمحم ، تاجر فرد ،  س -  77

 تعدٌل النشاط إلى / بٌع ادوات مدرسٌة ماعدا تصوٌر المستندات وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تعدٌل النشاط , وصف تم 21191131وفً تارٌخ  64575امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

التأشٌر:  تعدل النشاط الى عموم االستٌراد والتصدٌر وتصنٌع منتجات العناٌه بالسٌاره والزٌوت والشحوم والمبردادات لدى الغٌر 

 بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذالن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131ٌخ وفً تار 77999احمد جمال عبدالسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تصمٌمات واعمال الدٌكور

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  46218اسامة دمحم عبده الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الغنام للتورٌدات   -  81

 الطباعه وماعدا الدعاٌة واالعالن وبعد استخراج التراخٌص الالزمه وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تورٌدات ورق ماعدا

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  57857محمود سعٌد السٌد ابراهٌم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد فى مجال تركٌب الو مٌتال

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  93294حسن على حسن دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 21191112وفً تارٌخ  93189سلمى احمد احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  93191ٌحى محمود احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  93235مروان اٌمن احمد فتحى دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  93242دمحم انور دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  93265حسن طارق حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  93211منصور دمحم دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  93312نور الدٌن صالح عبدالغنى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93323ٌد دمحم ابراهٌم عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الس -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  93311اسامه رمضان دمحم بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  93271عمر عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا لطفى  -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  93263اسالم فوزى فتح هللا لطٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  93219، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جالل فتحى جابر ابراهٌم  -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  93313رزق السٌد عبد الرحٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  93221،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان رمضان حسن ، تاجر فرد -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  93181منى على غنٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

تم 21191114وفً تارٌخ  93243، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البرجى للتورٌدات / دمحم ٌحى  زكرٌا   محمود البرجى  -  17

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21191114وفً تارٌخ  93243البرجى للتورٌدات / دمحم ٌحى  زكرٌا   محمود البرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  93246 زكى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  93238شادٌه عباس احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  93277العمومٌة والتورٌدات / دمٌان هندى عٌاد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلٌل للمماوالت  -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  93187كٌرلس عٌاد حلمه ٌونان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  93215بسام رمضان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93231احمد دمحم دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  93261طفى امٌن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود مص -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191119وفً تارٌخ  93219عبدالرحمن بشر عبدالرحمن عبدالرحمن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  93224بافلى البٌر جولٌو حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  93215احمد دمحم محمود مرسً عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  93257براهٌم دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  93182احمد السٌد توفٌك عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  93318/ رحاب رجب حسن رجب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رجب ماركت  -  31

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  93289ٌاسمٌن لدرى عبد العزٌز بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  93193طف ابراهٌم احمد الجالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عا -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93233احمد دمحم دمحم سالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  93244عبد العزٌز حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود  -  35

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  93218مجد لالدوات الكهربائٌه/  دمحم      ابراهٌم مجد الدٌن عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 صف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , و21191118

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  93278حسن دمحم محمود شوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  93283انور سداروس بخٌت مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  93321غاده مصطفى مصطفى عمران عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 , وصف التأشٌر: خاص

تم 21191127وفً تارٌخ  93296الروٌنى للرحالت/ نشوه ابراهٌم عبد السالم الروٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  93223اسالم احمد عبدالهادى عبدالمجٌد خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 , وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191111وفً تارٌخ  93226حسام احمد حامد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  93212رمضان صبحى رمضان عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  93218زٌاد عصام الدٌن عبدالستار عبدالرؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 كة , وصف التأشٌر: خاصالشر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  93273جمال عامر عامر احمد الكسار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191117وفً تارٌخ  93272دمحم السٌد احمد ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  93256حسنٌن السٌد حسنٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191115وفً تارٌخ  93251دمحم ذكى حسن مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  93316عالء محمود مصطفى نصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  93211دمحم عبد الناصر دمحم حسن المنجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  93241محمود احمد رشدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  93295دمحم احمد عٌد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  93213سعد الدٌن محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  93268مها عبد الفتاح عبد الصمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  93252لتجاره الحدٌد واالسمنت / جابر دمحم الدسولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الدسولى -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191115

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  93254رفٌك العترٌس كمال عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  93181دمحم السٌد عبدالصمد غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  93317مجدى صادق معوض عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93196دمحم ٌحٌى زكرٌا فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191124وفً تارٌخ  93291دالل غانم محمود غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93199موسى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على  -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  93222مؤمن اشرف صالح دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  93259، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر دمحم عرفات ابراهٌم -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  93281دمحم عادل جوده دمحم المخراطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  93314جر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم انور احمد رزق ، تا -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  93322على عبد الفتاح على دمحم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  93194فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم على دمحم على عوٌس ، تاجر  -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93198حنان غرٌب دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  93225سبك لٌده برلم   دمحم عبد العزٌز عبد الغفور حسن ، تاجر فرد ،   -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  93257دمحم ابراهٌم محمود ابوالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  93284لمنعم مصطفى سعد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البنا للمماوالت العمومٌة / عبدهللا عبدا -  71

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191122

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  93287شٌماء احمد عبدالعزٌز للو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  93315السٌد الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان محمود -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  93318احمد حافظ على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  93319، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عٌد عبد الجواد سعد  -  75

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  93249رضوان دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بماله رضوان  -  76

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191115

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  93267ان احمد عبد التواب سلطان رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرو -  77

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  93221هشام دمحم ابو العنٌن اللبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  93216دمحم ناصف دمحم البحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  93311سمٌر سالمه للتصدٌر / باسم سمٌر فرٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 صنوع الشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  93311نجالء احمد محمود عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191121وفً تارٌخ  93279اٌه شاكر دمحم حافظ الوسٌمى / مكتب الوسٌمى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 كة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  93191سامح غالى صهٌون عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  93217شعبان فتحى عطٌه هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  93891عائشه دمحم دمحم على ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ابوطالب للرحالت  -  85

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  93232خالد صابر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  93237هند حسام الدٌن دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم 21191111وفً تارٌخ  93227نجوى للمفروشات / نجوى لطب محمود سلٌمان عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل ن

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  93314عاطف فاضل عطا دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191118وفً تارٌخ  93216صفاء متولى عبد الغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93228ماجد ٌوسف جاب هللا بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص
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أشٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصف الت21191113وفً تارٌخ  93231دمحم دمحم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 خاص

تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  93311سوبر ماركت عماد / عماد شعبان عبدالعلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21191119وفً تارٌخ  93211ابتسام دمحم عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  93269نور الهدى دمحم سالم دمحم شعوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191111وفً تارٌخ  93185دمحم السٌد ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  93282دمحم ٌوسف احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  93214حسام رمضان خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  93253معتز عبد المعز محفوظ دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  93276ٌحٌى دمحم احمد اسماعٌل غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  93183عفاف عبد الوهاب الشافعى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  93313احمد سالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  93321عماد عبد السالم عبد الحمٌد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  93212رحاب عبد الخالك عبد الحلٌم السٌد شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 ركة , وصف التأشٌر: خاصنوع الش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  93293صابر دمحم عثمان عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191113وفً تارٌخ  93234اٌات اسامه عبدالمنعم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  93229سامى اسماعٌل مصباح خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191114وفً تارٌخ  93241حسام رمضان احمد على دهٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  93319مٌنا فاٌز صادق شنوده مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  93211ساندرا اسامه ٌوسف استانٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  93248امٌن دمحم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  93271ندى عصام على محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  93285محمود سعد على نفادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  93286احمد السٌد  احمد دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  93199سهٌر السٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  93292محمود دمحم عبدالفتاح رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  93297ناء جالل دمحم الدماصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ه -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  93188صبحٌه عطٌه محمود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  93245 عبدهللا ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان غٌث دمحم -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  93266مصطفى دمحم رضا عبدالرحمن دمحم االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  93317محمود صالح دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  93217دمحم صالح عبده على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص
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الى: اضافه السمه التجارٌه / السندباد / منشاه  72521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 فردٌه  

الى: اضافه االسم التجارى الى الشافعى  68172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 لتصدٌر المواد الغذائٌه / احمد فاروق ابراهٌم الشافعى  

سم التجارى الى حسام الدٌن الى: تعدل اال 4495تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  3

 محمود حسٌن البتانونى  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى الصفوه  56364تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  4

 للتصدٌر / منشاه فردٌه  

 الى: تم تعدٌب السمه التجارٌة إلى / اوٌس   12988تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  5

الى: تعدل السمه التجارٌة إلى / العزٌمه  69926تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  6

 لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / اوماكسون  92412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  7

OMAXON   

الى: اضافه السمه التجارٌه / النور للرحالت /  61929تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  8

 منشاه فردٌه  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى / عباد الرحمن  26579رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب21191118،  فى تارٌخ :   -  9

 لالعمال الكهرو مٌكانٌكٌه / منشاه فردٌه  

 الى: حذف السمه التجارٌه   75799تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  11

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / مطعم  92831لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21191118،  فى تارٌخ :   -  11

   RESTOURANT PIK AND STAYبٌن اند ستاى 

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / الٌكس مٌدٌا  93146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  12

ALEX MIDA   

الى: اضافه السمه التجارٌه حمام الشام /  88981تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  13

 منشاه فردٌه  

الى: تعدل االسم التجارى الى / محمود لاسم  71848تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  14

 ٌن لاسم  للتورٌدات / محمود احمد عبد العال ام

الى: اضافه السمه التجارٌه / الفٌروز  91157تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  15

 للتورٌدات / منشاه فردٌه  

جان وٌر  الى: تعدل السمه التجارٌة إلى / 45266تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  16

   JACK WEAR 1للمالبس الجاهزة  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى بٌرامٌدز /  51418تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  17

 منشاه فردٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

اضافة السمه التجارٌة / المصرٌة الى: تم  84682تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  18

 للمصاعد  

الى: اضافه السمه التجارٌه تاج الملن /  69156تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  19

 منشاه فردٌه  

ه السمه التجارٌه افكومٌد / منشاه الى: اضاف 77818تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  21

 فردٌه  

الى: اضافه السمه التجارٌه للرئٌسى االخر  73978تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  21

 / منشاه فردٌه   SMART AUTO CAREالى / سمارت اوتو كار 

الى: تعدل السمه التجارٌه لتصبح / الهدى  83451ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191121ٌ،  فى تارٌخ :   -  22

 لتصنٌع وبٌع اللحوم  

الى: اضافه السمه التجارٌه الى سمارت  73978تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  23

 /منشاه فردٌه   SMART DRIVEدراٌف 

الى: تعدل السمه التجارٌه الى / سمارت  73978تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121:  ،  فى تارٌخ  -  24

 / منشاه فردٌه   SMART AUTO CAREاوتو كٌر  

الى: تعدل السمه التجارٌه  الى رٌندر  92699تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  25

 والت / منشاه فردٌه  للمما

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / الفتح  81721تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  26

 فاٌر مان لتورٌد وتركٌب وصٌانه معدات اطفاء وشبكات انذار وخطوط حرٌك ومهمات االمن الصناعى مع جهات ملزمه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / لندن  73162تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122ارٌخ : ،  فى ت  -  27

 ستاٌل / منشاه فردٌة  

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / المدٌنه  81648تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  28

 فردٌة   المنورة / منشاه

الى: تم اضافة السمه التجارٌة للرئٌسى إلى /  87374تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  29

 المحروسة / منشاه فردٌة  

رٌة لتصبح / الى: تم تعدٌل السمه التجا 64832تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  31

 النورس للتصدٌر  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى / ام اند اس  91555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  31

 تكنولوجى / منشاه فردٌه  

دل السمه التجارٌه الى / التوفٌك الى: تع 21512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  32

 للتصدٌر / منشاه فردٌه  

الى: تعدل السمة التجارٌة الى / نوفالٌم  68918تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  33

novalim   

الى: اضافه السمه التجارٌه / بٌتس كورنر /  89335تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  34

 منشاه فردٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

الى: تعدل السمه التجارٌه / الصفوه  81141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  35

 للتصمٌمات الهندسٌه والمماوالت / منشاه فردٌه  

الى: تعدل السمه التجارٌه / ووكر  74993تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب21191127،  فى تارٌخ :   -  36

WALKER   منشاه فردٌه/ 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / مكتب  93271تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  37

 اسكندرٌة للتورٌدات والصٌانه  

 الى: الغاء السمه التجارٌه المدونه بالسجل   73351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  38

الى: بودى للتجارة والمماوالت واالستٌراد  12721تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  39

 التجارٌة وبٌع وصٌانه اجهزة التكٌٌف / منشاه فردٌة   والتصدٌر والتوكٌالت

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / ماسا  81769تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  41

MASA   منشاه فردٌة / 

الى: اضافه السمه التجارٌه / فخر البحار /  74876برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191129،  فى تارٌخ :   -  41

 منشاه فردٌه  

الى: تعدل االسم التجارى الى الباسم لخدمات  86545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  42

 اللٌموزٌن للرحالت / باسم دمحم احمد ٌالوت  

 الى: الغاء السمه التجارٌه المدونه بالسجل   86545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  43

الى: تعدل السمه التجارٌه جالكسى باص /  78641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  44

 منشاه فردٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / ووكر  91597أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21191131،  فى تارٌخ :   -  45

WALKER   منشاه فردٌة / 

الى: اضافه السمه التجارٌه / ماستر كار  89181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  46

MASTER CAR   منشاه فردٌه 

الى: اضافه السمه التجارٌه الكٌان للمماوالت  64127تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131ى تارٌخ : ،  ف  -  47

 والتورٌدات / منشاه فردٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 28579م   برل    21191112حسن السٌد حمٌدو احمد   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    74351بالل السٌد محسن احمد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2119/  11/ 1بتارٌخ  14826السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    69721اه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : خالد محمود ابوالحمد وشرك   - 2

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 2بتارٌخ  14831السجل  شطب بامر محو رلم 

محو/شطب  تم   21191113، وفى تارٌخ    56324دمحم حسٌن محمود حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 3بتارٌخ  14815السجل  شطب بامر محو رلم 

،    82117شركه اٌجٌبت عراق لالستشارات الهندسٌه م/ احمد دمحم احمد بدران وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

تم فسخ الشركه وتصفٌتها  2119/  11/ 3بتارٌخ  14814رلم  تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو   21191113وفى تارٌخ 

 نهائٌا

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    45974عترشان عبد الهادى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 7بتارٌخ  14817السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    41574 السٌد دمحم حسٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم   - 6

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2119/  11/ 9بتارٌخ  14813السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    21191124، وفى تارٌخ    86839فخر فون / اسامه فخر الدٌن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 24بتارٌخ  14846محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191124، وفى تارٌخ    88988شركه حنان عزت على وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2119/  11/ 24بتارٌخ  14844السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    21191124، وفى تارٌخ    89124هانى عبد الرازق على عبد الرازق وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 24بتارٌخ  14846محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 



 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 جشيجوال 

، وفى تارٌخ    9172شركة هوجر لالستثمارات التجارٌة والعمارٌة ش.م.م.  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 11

والسٌد/ ٌحً طه  26719281511276تم محو/شطب السجل  تعٌٌن السٌد/ عبدالمجٌد سعد دمحم دراز برلم لومً    21191124

 لشركةكمصفى لانونً ل 27312311611137النشار برلم لومً 

تم    21191127، وفى تارٌخ    62674شركة هانى رشدي حسن العطار وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 27بتارٌخ  14849محو/شطب السجل  شطب بامر محو  رلم 

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    55186ك لٌدها برلم : دمحم معتمد عبد المحسن وشرٌكته  ، شركة تضامن  سب   - 12

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 28بتارٌخ  14853السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    55186تعدل االسم التجارى الى / وسام صبحً دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/ 28بتارٌخ  14853تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191128

تم    21191129، وفى تارٌخ    86733سامر دمحم فتحً عباس البكاتوشً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119 / 11/ 29بتارٌخ  14859محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

،    83959شركة الصاوى لمطع غٌار السٌارات / احمد عمرو دمحم الصاوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

تم فسخ الشركه   2119/  11/ 29بتارٌخ  14858تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    21191129وفى تارٌخ 

 ائٌاوتصفٌتها نه

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    49923عبد الباسط ابو سمرة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها  نهائٌا 2119/  11/ 29بتارٌخ  14858السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    49923رلم : عبد الباسط ابو سمرة وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها ب   - 17

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها  نهائٌا 2119/  11/ 29بتارٌخ  14858السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    61341فاطمة دمحم حسانٌن وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2119/  11/ 31بتارٌخ  14861و رلم السجل  شطب بامر مح

تم    21191131، وفى تارٌخ    68131عاطف عبدالعزٌز احمد الخشاب وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 هائٌاتم فسخ الشركه وتصفٌتها ن 2119/  11/ 31بتارٌخ  14866محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191111وفً تارٌخ   ، 44139الشٌمائكو لالستٌراد والتصدٌر / لٌلً حجاج وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

وفً تارٌخ    44139لٌلً حجاج وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدل االسم التجارى الى / الشٌماء  -  2

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

وفً تارٌخ    81248لالعمال االنشائٌه والهندسه والطرق جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها برلم ،الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه  -  3

 جنٌه   251111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

وفً  81248ود ( جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها برلم ،الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لألعمال االنشائٌه والهندسٌه والطرق ) رو -  4

 جنٌه   251111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111تارٌخ   ،



 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 جشيجوال 

رأس  تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ   ، 68498اشرف ٌاسٌن مصطفى دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 45685دمحم محمود دمحم سلٌمان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   251111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    45685تعدل االسم التجارى لٌصبح دمحم محمود دمحم سلٌمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   251111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191117،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191113وفً تارٌخ   ، 61455ها برلم ،حسناء وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌد -  8

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ   ، 88981السٌد احمد السٌد السٌد ابوالنٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   21111110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف الت

تم  21191117وفً تارٌخ   ، 61588اتش اند ام دي الٌت هشام سعٌد عبده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1181110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    69181الشركة العالمٌه العمال النظافة / ممدوح حامد عبدهللا رزق وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   211110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121،

وفً تارٌخ    89343بدالصالحٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدل االسم التجارى الى / محمود السٌد ع -  12

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191124،

رأس المال , تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ   ، 89343سمٌر المغاورى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    89343تعدل االسم التجارى الى / محمود السٌد عبدالصالحٌن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   511110111رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191124،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191124وفً تارٌخ   ، 89343سمٌر المغاورى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    21191124ارٌخ   ،وفً ت 78225ال ٌوجد توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   51111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191124وفً تارٌخ   ، 78225شركة احمد فهمى لاسم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

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

وفً تارٌخ    78225شركة لاسم للزراعه وتنسٌك الحدائك / احمد فهمى لاسم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   51111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191124،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    21191124وفً تارٌخ   ، 78225ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ال ٌوجد توص -  19

 جنٌه   51111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191124وفً تارٌخ   ، 78225شركة احمد فهمى لاسم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

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

وفً تارٌخ    78225شركة لاسم للزراعه وتنسٌك الحدائك / احمد فهمى لاسم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   51111110111ا ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 21191124،



 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 جشيجوال 

تم  21191124وفً تارٌخ   ، 88221محمود البرنس على محمود الوٌشى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ه / احمد دمحم عبدالستار عرفه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم الشركة المصرٌة للصناعه والتجارة سوجٌن عرف -  23

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191128وفً تارٌخ   ، 92352،

 جنٌه   31111110111،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191128خ   ،وفً تارٌ 91177دمحم دمحم احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    38689تعدل اسم الشركة التجارى إلى / صالح وشركاه للمالبس الجاهزة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   11111110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر 21191129،

تم تعدٌل رأس  21191129وفً تارٌخ   ، 38689صالح وشرٌكته للمالبس الجاهزة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

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

ة االردنٌة للمطاعم  / محمود رفعت عبد الحلٌم وشرٌكه  عبد الحلٌم رفعت عبد الحلٌم شركة تضامن  ، سبك الشركة المصرٌ -  27

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191131وفً تارٌخ   ، 33443لٌدها برلم ،

 جنٌه   25111110111،

كه نون للمطاعم والتجاره والتورٌدات / محمود رفعت عبد الحلٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك تعدل االسم التجارى الى شر -  28

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191131وفً تارٌخ   ، 33443لٌدها برلم ،

 جنٌه   25111110111،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

وفً تارٌخ  3687الشركه المصرٌه اللبنانٌه للشٌكوالته والحلوٌات باتشى ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 -ش شعراوى / مركز الوطنٌه التجارى  18تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم غلك فرع الشركة الكائن فى  21191111

 بصفه نهائٌة 2119/9/23اعتبارا من تارٌخ  -لسم الرمل  -لوران 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  3687سوٌزا للشوكوالته والحلوٌات ) ش . م . م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 -لسم الرمل  -لوران  -ش شعراوى / مركز الوطنٌه التجارى  18العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم غلك فرع الشركة الكائن فى 

 بصفه نهائٌة 2119/9/23اعتبارا من تارٌخ 

تم  21191111وفً تارٌخ  3687الشركة المصرٌة للشوكوالته والحلوٌات ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

لسم  -لوران  -ٌه التجارى ش شعراوى / مركز الوطن 18تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم غلك فرع الشركة الكائن فى 

 بصفه نهائٌة 2119/9/23اعتبارا من تارٌخ  -الرمل 

تم  21191111وفً تارٌخ  3687الشركة المصرٌه للشوكوالته والحلوٌات ) سوٌزا ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

لسم  -لوران  -وى / مركز الوطنٌه التجارى ش شعرا 18تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم غلك فرع الشركة الكائن فى 

 بصفه نهائٌة 2119/9/23اعتبارا من تارٌخ  -الرمل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  45685دمحم محمود دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 التدرٌس شارع البرت االول سموحه لسم سٌدى جابر مساكن هٌئه 1وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان العام لٌصبح 



 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 جشيجوال 

وفً تارٌخ  45685تعدل االسم التجارى لٌصبح دمحم محمود دمحم سلٌمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

برت االول سموحه مساكن هٌئه التدرٌس شارع ال 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان العام لٌصبح  21191117

 لسم سٌدى جابر

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  68498اشرف ٌاسٌن مصطفى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 ابراهٌم نصٌر لوران الرمل 46, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  81441سبك لٌدها برلم     دمحم حسن دمحم دمحم خضر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  -  8

ونشاطه / تشكٌل  -البٌطاش  -مجمع الصناعات الصغٌرة ش المدٌنه  6وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / الورشه الكائنه 

  -ولحام المعادن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  46362    لاسم احمد مرعً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  9

 -الرابعه الناصرٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى بجوار مخازن كوكا كوال  9الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة إلى / ن 

 لسم  -ابٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  46362خالد احمد مرعً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

الرابعه الناصرٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى بجوار مخازن كوكا  9وصف الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة إلى / ن 

 لسم  -ابٌس  -كوال 

ان , تم تعدٌل العنو 21191113وفً تارٌخ  46362لاسم احمد مرعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

الرابعه الناصرٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى بجوار مخازن كوكا  9وصف الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة إلى / ن 

 لسم  -ابٌس  -كوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  46362خالد احمد مرعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

الرابعه الناصرٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى بجوار مخازن كوكا  9، تعدل مركز عام الشركة إلى / ن وصف الـتأشٌر:   

 لسم  -ابٌس  -كوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  46362لاسم احمد مرعً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

الرابعه الناصرٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى بجوار مخازن كوكا  9إلى / ن  وصف الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة

 لسم  -ابٌس  -كوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  46362خالد احمد مرعً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

اصرٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى بجوار مخازن كوكا الرابعه الن 9وصف الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة إلى / ن 

 لسم  -ابٌس  -كوال 

وفً  83113اسواق فتح هللا للجمله / دمنهور / على مسعد احمد فتح هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

شارع زكً رجب سموحة )) وتعٌٌن السٌد /  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى /  21191114تارٌخ 

 لسم -مدٌرا للفرع ((  26915151211777اسامه اسماعٌل دمحم بٌومً برلم لومً 

وفً  83113اسواق فتح هللا للجمله / دمنهور / على مسعد احمد فتح هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل المحالت بالدور االرضً ببرج المنى تم تعدٌل العنوان  21191114تارٌخ 

 -(((  28211311211159كورنٌش الدخٌله )) وتعٌٌن السٌد / احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم برلم لومً  471,  471ناصٌة شارعً 

 لسم

 21191114وفً تارٌخ  7494ساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه الهندسٌه للحاوٌات ) شٌب اند كرواٌجٌبت ( ، شركة م -  17

محور كرٌزي ووتر الشٌخ زاٌد  417تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / مشروع كابٌتال بٌزنس بارن وحدة رلم 

  -((  28418161111413))ا المدٌر المسئول عن الفرع / احمد حسن احمد دمحم برلم لومً 

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  12371ر بٌلدز / احمد شولى شاهٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ماست -  18

 لسم الرمل 12ش نصٌر شمه  5ش سرهنن لوران و 25العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى العمار الكائن خلف 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  12371لٌدها برلم     احمد شولى شاهٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك -  19

 لسم الرمل 12ش نصٌر شمه  5ش سرهنن لوران و 25وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى العمار الكائن خلف 

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  88981السٌد احمد السٌد السٌد ابوالنٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

الطرٌك الدولى الساحلى  -اسكوت العمومى امام صٌدلٌة على الخٌاط  16العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / ش 

  -لسم المنتزة ، ونشاطه / الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السماالت المعدنٌة بكافة انواعها  -عزبه اسكوت  -

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  78615ٌن دمحم نافع وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم دمحم -  21

 العصافره لبلى المنتزه 45متفرع من  24وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش 

ه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم دمحمٌن دمحم نافع وشركا -تعدل االسم التجارى الى / مستشفً عمبه بن نافع  -  22

العصافره لبلى  45متفرع من  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش  21191115وفً تارٌخ  78615

 المنتزه

العنوان ,  تم تعدٌل 21191115وفً تارٌخ  88146شركة الدبسى للخدمات الطبٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل السمة التجارٌة للفرع الى / مستشفى السعد التخصصً 

تم  21191117وفً تارٌخ  61588اتش اند ام دي الٌت هشام سعٌد عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

ونشاطه /  -ز الخدمات فى نادى سموحه  الرٌاضى االجتماعى تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / مرك

  -مطعم عمومى 

وفً  38592االخالص للتجاره و المماوالت العمومٌه /  شرٌف شعالن و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

  الطرح كفر الدوارتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  عزبه الحاج دمحم 21191123تارٌخ 

وفً  83113اسواق فتح هللا للجمله / دمنهور / على مسعد احمد فتح هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / كامل محالت الدور االرضً الكائن ببرج الهدى  21191124تارٌخ 

)) وتعٌٌن السٌد/ دمحم صالح الدٌن خمٌس برلم لومً  -ندرٌة مطروح الساحلى بجوار كافٌترٌا فطوطة طرٌك اسك

 -مدٌرا للفرع ((  27719111211858

وفً  21141الشركة العالمٌة للتجارة والتوكٌالت / رودت / دمحم حافظ بدوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 26م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة / طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي ن ت 21191124تارٌخ 

  -لبلً الطرٌك بجوار اباظة للسٌارات 

وفً  21141الشركة العالمٌة للتجارة والتوكٌالت / رودت / دمحم حافظ بدوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع  21191124تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  91128عزت محمود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 بابى العباس الجمرن 2بالمبنى االدارى رلم  227الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى المكتب  

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الشٌمائكو لالستٌراد والتصدٌر / لٌلً حجاج وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركة إلى / عموم التصدٌر وانتاج  -  1

, وصف التأشٌر:  توصٌة تم تعدٌل النشاط 21191111وفً تارٌخ  44139تماوى الحاصالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة



 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 جشيجوال 

لٌلً حجاج وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركة إلى / عموم التصدٌر  -تعدل االسم التجارى الى / الشٌماء  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191111وفً تارٌخ  44139وانتاج تماوى الحاصالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 طةبسٌ

الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لالعمال االنشائٌه والهندسه والطرق ، جمعٌة تعاونٌة  تم اضافة االنشطه التالٌه ضمن انشطه  -  3

الامة المشروعات الزراعٌة والصناعٌة  -تمسٌمها واستصالحها  -الجمعٌة / االستثمار العمارى وٌشمل شراء وتملن االراضً 

 -انشاء المدارس المومٌة والمعاهد الدراسٌة التدرٌبٌه  -التجارٌة والمزارع السمكٌة للتملٌن او االٌجار واالستثمارٌة والسكنٌة و

مستلزمات  -تصمٌم وتورٌد وتركٌب واصالح وصٌانة طفاٌات الحرٌك واالشراف على تركٌب انظمة االطفاء الٌدوي وااللى 

وفً تارٌخ  81248انظمه الكشف عن الغازات ،  سبك لٌدها برلم    -االمن الصناعً  -السالمة المهنٌة والمالبس الخام بها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  جمعٌة تعاونٌة21191111

الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لألعمال االنشائٌه والهندسٌه والطرق ) روود ( ، جمعٌة تعاونٌة  تم اضافة االنشطه التالٌه ضمن  -  4

الامة المشروعات الزراعٌة  -تمسٌمها واستصالحها  -ستثمار العمارى وٌشمل شراء وتملن االراضً انشطه الجمعٌة / اال

انشاء المدارس المومٌة والمعاهد الدراسٌة  -والصناعٌة واالستثمارٌة والسكنٌة والتجارٌة والمزارع السمكٌة للتملٌن او االٌجار 

 -فاٌات الحرٌك واالشراف على تركٌب انظمة االطفاء الٌدوي وااللى تصمٌم وتورٌد وتركٌب واصالح وصٌانة ط -التدرٌبٌه 

وفً  81248انظمه الكشف عن الغازات ،  سبك لٌدها برلم    -االمن الصناعً  -مستلزمات السالمة المهنٌة والمالبس الخام بها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  جمعٌة تعاونٌة21191111تارٌخ 

عمل  -مصدر تلوث البٌئة ومعالجتها  -نٌه االنتاجٌه لالعمال االنشائٌه والهندسه والطرق ، جمعٌة تعاونٌة  الجمعٌه التعاو -  5

وضع االشراف  -االختبارت الالزمه لها وحل مشاكلها فنٌا وعملٌا وخاصة فى حمول البترول والغاز الطبٌعً ومعمامل التكرٌر 

در الفنٌة والمواد الخاصة بها من مالبس وموادها من االجهزة المٌكانٌكٌة المؤهله على تنفٌذ خطط االمن الصناعً واالمداد بالكوا

مستلزمات االنتاج الالزمه لمشروعات الجمعٌه عموم  -عموم االستٌراد والتصدٌر لكافة المواد والمعدات و الخامات  -لهذه االعمال

وفً تارٌخ  81248والموات ،  سبك لٌدها برلم   التورٌدات لجمٌع الهٌئات والشركات والمؤسسات العامه والحكومٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  جمعٌة تعاونٌة21191111

 -مصدر تلوث البٌئة ومعالجتها  -الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لألعمال االنشائٌه والهندسٌه والطرق ) روود ( ، جمعٌة تعاونٌة   -  6

وضع  -كلها فنٌا وعملٌا وخاصة فى حمول البترول والغاز الطبٌعً ومعمامل التكرٌر عمل االختبارت الالزمه لها وحل مشا

االشراف على تنفٌذ خطط االمن الصناعً واالمداد بالكوادر الفنٌة والمواد الخاصة بها من مالبس وموادها من االجهزة المٌكانٌكٌة 

مستلزمات االنتاج الالزمه لمشروعات الجمعٌه  -المعدات و الخامات عموم االستٌراد والتصدٌر لكافة المواد و -المؤهله لهذه االعمال

وفً تارٌخ  81248عموم التورٌدات لجمٌع الهٌئات والشركات والمؤسسات العامه والحكومٌة والموات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  جمعٌة تعاونٌة21191111

تورٌد كافة المواد البترولٌة  -ه لالعمال االنشائٌه والهندسه والطرق ، جمعٌة تعاونٌة  المسلحة الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌ -  7

 -المماوالت العمومٌة  -مد كافة خطوط الالزمه لها  التوكٌالت التجارٌة والمالحٌة والمعارض والمنتجعات والشالٌهات  -وتحلٌلها 

تنفٌذ  -التصنٌع لدى الغٌر  -نشاط االعمال البحرٌة والغوض  -نٌكٌه بكافة انواعها التورٌدات   والتركٌبات الكهربائٌة والكهرومٌكا

االعمال البحرٌة والنهرٌة والتكرٌن فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك  -وادارة المنشات الخدمٌة 

 أشٌر:  جمعٌة تعاونٌةتم تعدٌل النشاط , وصف الت21191111وفً تارٌخ  81248لٌدها برلم   

تورٌد كافة المواد  -الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لألعمال االنشائٌه والهندسٌه والطرق ) روود ( ، جمعٌة تعاونٌة  المسلحة  -  8

اوالت المم -مد كافة خطوط الالزمه لها  التوكٌالت التجارٌة والمالحٌة والمعارض والمنتجعات والشالٌهات  -البترولٌة وتحلٌلها 

التصنٌع لدى  -نشاط االعمال البحرٌة والغوض  -التورٌدات   والتركٌبات الكهربائٌة والكهرومٌكانٌكٌه بكافة انواعها  -العمومٌة 

االعمال البحرٌة والنهرٌة والتكرٌن فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  -تنفٌذ وادارة المنشات الخدمٌة  -الغٌر 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  جمعٌة تعاونٌة21191111وفً تارٌخ  81248لٌدها برلم   ،  سبك 

دمحم بدٌر موسً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه عموما وتجاره  -  9

نه لمعدات المستشفٌات وتجهٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره االدوٌه ،  االدوات الطبٌه بجمٌع انواع ومستلزمات اعمال التركٌبات والصٌا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  155سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

ظ ، مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفو -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  11

توصٌة بسٌطة  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه عموما وتجاره االدوات الطبٌه بجمٌع انواع 

وفً  155ومستلزمات اعمال التركٌبات والصٌانه لمعدات المستشفٌات وتجهٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل21191111تارٌخ 

تعدل االسم التجارى الى / الشركة الدولٌه للتوكٌالت والتجارة د/ مجمد بدٌر موسً ومروه دمحم بدٌر موسً وشرٌكتهما ،  -  11

ع انواع توصٌة بسٌطة  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه عموما وتجاره االدوات الطبٌه بجمٌ

وفً  155ومستلزمات اعمال التركٌبات والصٌانه لمعدات المستشفٌات وتجهٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111تارٌخ 

  INTERNATIONAL AGENCIS & TRADE CO  -IATCO -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  12

مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ ، توصٌة بسٌطة  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر  -

والتوكٌالت التجارٌه عموما وتجاره االدوات الطبٌه بجمٌع انواع ومستلزمات اعمال التركٌبات والصٌانه لمعدات المستشفٌات 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  155هٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   وتج

 توصٌة بسٌطة

دمحم بدٌر موسً وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه عموما  -  13

نواع ومستلزمات اعمال التركٌبات والصٌانه لمعدات المستشفٌات وتجهٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره وتجاره االدوات الطبٌه بجمٌع ا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  155االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   

ٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ ، شركة مروه دمحم بد -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  14

تضامن  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه عموما وتجاره االدوات الطبٌه بجمٌع انواع 

وفً  155لم   ومستلزمات اعمال التركٌبات والصٌانه لمعدات المستشفٌات وتجهٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره االدوٌه ،  سبك لٌدها بر

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111تارٌخ 

تعدل االسم التجارى الى / الشركة الدولٌه للتوكٌالت والتجارة د/ مجمد بدٌر موسً ومروه دمحم بدٌر موسً وشرٌكتهما ،  -  15

عموما وتجاره االدوات الطبٌه بجمٌع انواع  شركة تضامن  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه

وفً  155ومستلزمات اعمال التركٌبات والصٌانه لمعدات المستشفٌات وتجهٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191111تارٌخ 

  INTERNATIONAL AGENCIS & TRADE CO  -IATCO -ٌه للتوكٌالت والتجاره تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدول -  16

مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ ، شركة تضامن  تعدل غرض لٌصبح عموم االستٌراد والتصدٌر  -

والصٌانه لمعدات المستشفٌات  والتوكٌالت التجارٌه عموما وتجاره االدوات الطبٌه بجمٌع انواع ومستلزمات اعمال التركٌبات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  155وتجهٌزات طٌبه فٌما عدا تجاره االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

خسائر  المركز الدولى للمعاٌنات / وائل دمحم عبد المهٌمن وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / خبراء معاٌنه تمدٌر -  17

وفً تارٌخ  42874واضرار ماعدا االنترنت وماعدا االمن والحراسة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191112

كٌه والمماوالت العامه ،  سبك اشرف ٌاسٌن مصطفى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى مماوالت كهرو مٌكانٌ -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  68498لٌدها برلم   

وفً  88426شركة سعد احمد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصنٌع لدى الغٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 21191119تارٌخ 

ولٌد حسن شلبً علً وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل غرض الشركه الى استشارات هندسٌه وعموم التصدٌر السموح به  -  21

وفً  61586لانونا فى ج م ع والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191113تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

من المجموعه السادسة وماعدا  36حسناء وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / االستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة  -  21

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر: 21191113وفً تارٌخ  61455المجموعه التاسعه عشر ،  سبك لٌدها برلم   

مصنع االندلس للمالبس الداخلٌة ) احمد فرٌد وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تم حذف نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط / حٌاكه  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  62119المالبس الداخلٌة ،  سبك لٌدها برلم   

د السٌد ابوالنٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / تصدٌر العدد واالدوات الصناعٌه وسماالت البناء السٌد احمد السٌ -  23

والخرده واالالت والمعدات ولطع غٌارها ولوازمها ، واضافة نشاط الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السماالت المعدنٌة بكافة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191115رٌخ وفً تا 88981انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  12371ماستر بٌلدز / احمد شولى شاهٌن وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191115

تم 21191115وفً تارٌخ  12371ضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   احمد شولى شاهٌن وشركاه ، شركة ت -  25

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تعدل االسم التجارى للشركة الى برازرس ترانس للتخلٌص الجمركى والتصدٌر / مصطفى السٌد ودمحم السٌد مصطفى ،  -  26

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  28245ك لٌدها برلم   شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سب

 شركة تضامن

براظرز ترانس  للتخلٌص  الجمركى والتصدٌر  واالستٌراد مصطفى السٌد مصطفى ودمحم السٌد مصطفى ، شركة تضامن   -  27

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم 21191117وفً تارٌخ  28245حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

تعدل االسم التجارى الى / برازرس ترانس  للتخلٌص  الجمركى والتصدٌر  واالستٌراد مصطفى السٌد مصطفى ودمحم السٌد  -  28

ف تم تعدٌل النشاط , وص21191117وفً تارٌخ  28245مصطفى ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

فخرى سنهورى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى عموم اعمال المماوالت بكافه انواعها والتجاره فى مواد البناء  -  29

ولوازم المعمار والبوٌات واعمال التشطٌبات الداخلٌه والخارجٌه والمماوالت بانواعها وعموم اعمال التصدٌر ودون تحدٌد وتصدٌر 

منتجات ومشتمات كافه موادالبناء والحدٌد والحداٌد بانواعها من حبال واسالن ومواسٌر ومسامٌر ومعدات ٌدوٌه وكهربائٌه وزٌون 

وشحومات وخالفه والمنتجات الخشبٌه والمعدنٌه والفٌبر ومن اثاث وكراسى وابواب وشبابٌن والفال وكوالٌن ومفصالت 

تم 21191121وفً تارٌخ  69112تجارٌه/// وحذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   واكسسوارات وعموم اعمال الوكاالت ال

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ألٌكس وٌتن / عادل عبدالعزٌز وشرٌكه ، شركة تضامن  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم التورٌدات فى مجال  -  31

ومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة وتجارة االسمده والمبٌدات النشاط والمماوالت العم

تم 21191122وفً تارٌخ  75977الزراعٌه ماعدا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركة الٌكس وٌتن / السٌد دمحم السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم التورٌدات فى  -  31

مجال النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة وتجارة االسمده 

وفً تارٌخ  75977ا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   والمبٌدات الزراعٌه ماعد

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191122

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / عادل عبدالعزٌز وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم  -  32

تورٌدات فى مجال النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة ال

 75977وتجارة االسمده والمبٌدات الزراعٌه ماعدا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل21191122وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

ألٌكس وٌتن / عادل عبدالعزٌز وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم التورٌدات فى مجال  -  33

االسمده والمبٌدات  النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة وتجارة

تم 21191122وفً تارٌخ  75977الزراعٌه ماعدا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

لٌة / اضافة نشاط عموم التورٌدات فى شركة الٌكس وٌتن / السٌد دمحم السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه االنشطه التا -  34

مجال النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة وتجارة االسمده 

ً تارٌخ وف 75977والمبٌدات الزراعٌه ماعدا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / عادل عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم  -  35

خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة التورٌدات فى مجال النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر 

 75977وتجارة االسمده والمبٌدات الزراعٌه ماعدا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122وفً تارٌخ 

توصٌة بسٌطة  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم التورٌدات فى مجال  ألٌكس وٌتن / عادل عبدالعزٌز وشرٌكه ، -  36

النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة وتجارة االسمده والمبٌدات 

تم 21191122وفً تارٌخ  75977لالزمه ،  سبك لٌدها برلم   الزراعٌه ماعدا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص ا

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة الٌكس وٌتن / السٌد دمحم السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم التورٌدات فى  -  37

ل المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة وتجارة االسمده مجال النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداو

وفً تارٌخ  75977والمبٌدات الزراعٌه ماعدا المخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122

شركة التجارى إلى / عادل عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه االنشطه التالٌة / اضافة نشاط عموم تعدل اسم ال -  38

التورٌدات فى مجال النشاط والمماوالت العمومٌة ونمل وتداول المخلفات الخطرة والغٌر خطرة ، وخلط وتعبئه المواد الكٌماوٌة 

 75977لمخلفات الحربٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   وتجارة االسمده والمبٌدات الزراعٌه ماعدا ا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122وفً تارٌخ 

 smart technology for integratedحسن سعٌد احمد حسن رجب وشرٌكته / سمارت تكنولوجى لالنظمه المتكامله  -  39

systems  بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركة إلى / المٌام باعمال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة وتورٌد وتركٌب وصٌانه ، توصٌة

المواتٌر الكهربائٌة واالدوات الكهربائٌة واالجهزة االلكترونٌة واجهزة االتصاالت والحاسبات االلٌة ومستلزماتها وتورٌد وتركٌب 

والمٌام بجمٌع االعمال المكمله والمساعده  EARTHINGتركٌب انظمه االرضى محطات الطالة الكهربائٌة المتجدده وتورٌد و

 81264لغرضها االصلى والوكاله عن الشركات المحلٌة واالجنبٌة ماعدا مزاوله اعمال مزود خدمه االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123وفً تارٌخ 

جابر تهامى موسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف الى بند غرض الشركه نشاط الشحن والتفرٌغ للبضائع فٌما عدا  احمد -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123وفً تارٌخ  71129الجوى ،  سبك لٌدها برلم   

م وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف الى بند غرض الشركه تعدل اسم الشركة التجارى إلى / احمد حسب النبى احمد ابراهٌ -  41

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  71129نشاط الشحن والتفرٌغ للبضائع فٌما عدا الجوى ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌضاف الى بند غرض الشركه نشاط   تعدل االسم التجارى الى احمد حسب النبى احمد ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة -  42

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  71129الشحن والتفرٌغ للبضائع فٌما عدا الجوى ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

فٌما عدا  احمد جابر تهامى موسى وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف الى بند غرض الشركه نشاط الشحن والتفرٌغ للبضائع -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191123وفً تارٌخ  71129الجوى ،  سبك لٌدها برلم   

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / احمد حسب النبى احمد ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف الى بند غرض الشركه  -  44

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  71129سبك لٌدها برلم     نشاط الشحن والتفرٌغ للبضائع فٌما عدا الجوى ،

 التأشٌر:  شركة تضامن

تعدل االسم التجارى الى احمد حسب النبى احمد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف الى بند غرض الشركه نشاط  -  45

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  71129الشحن والتفرٌغ للبضائع فٌما عدا الجوى ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

الشركة العالمٌة للتجارة والتوكٌالت / رودت / دمحم حافظ بدوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى معرض معدات  -  46

 ٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأش21191124وفً تارٌخ  21141لطع غٌار ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر وتصنٌع كافه مكونات محطات تحلٌه ومعالجه المٌاه  -  47

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  91177،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره   19فٌماعدا المجموعه 

 توصٌة بسٌطة  وصف التأشٌر:

علً دمحم على ملٌس و شرٌكه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط / االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط تجارة  -ملٌسكو التجارٌه  -  48

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191128وفً تارٌخ  41523االثاث بكافة انواعه المختلفه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

بركات عبدالحمٌد وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تنمٌه زراعٌه الى النشاط االصلى بعد الحصول على التراخٌص  دمحم -  49

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  7141الالزمه فٌما عدا العماله وفٌما عدا االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

عبدالحمٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تنمٌه زراعٌه الى النشاط االصلى بعد الحصول على التراخٌص  دمحم بركات -  51

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  7141الالزمه فٌما عدا العماله وفٌما عدا االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  89343تعدل االسم التجارى الى / محمود السٌد عبدالصالحٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة الكٌان المانونى 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191124وفً تارٌخ  89343سمٌر المغاورى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة



 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 جشيجوال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدل االسم التجارى  45685ٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توص  21191117،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح دمحم محمود دمحم سلٌمان وشرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  28245شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  2

 للتخلٌص الجمركى والتصدٌر / مصطفى السٌد ودمحم السٌد مصطفىللشركة الى برازرس ترانس 

الى: تعدل اسم الشركة  78642توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191122،  فى تارٌخ :   -  3

 التجارى إلى / االء محمود عوده ٌونس وشركائها

الى: تعدل االسم التجارى  71129تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة    21191123،  فى تارٌخ :   -  4

 الى احمد حسب النبى احمد ابراهٌم وشرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  71129شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكه الى احمد حسب النبى احمد ابراهٌم

الى: تعدل اسم الشركه الى  76245توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  6

 احمد محمود عبد الحمٌد جمال الدٌن وشرٌكه

ى: تعدل االسم التجارى ال 89343شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  7

 الى / محمود السٌد عبدالصالحٌن وشرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  89343توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  8

 الى / محمود السٌد عبدالصالحٌن وشرٌكه

الى: تعدل اسم الشركه الى  93111التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم   21191129،  فى تارٌخ :   -  9

 احمد على احمد دمحم وشركائه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

كائن فى المركز التجارى بفندق هانى عبدالحمٌد محسن السٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع ال -  1

 3687برلم       21191111وذلن خلفا للسٌده / فاتن عدلى دمحم حسن ، تارٌخ :  -سان استٌفانو 

هانى عبدالحمٌد محسن السٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع الكائن فى المركز التجارى بفندق  -  2

 3687برلم       21191111خلفا للسٌده / فاتن عدلى دمحم حسن ، تارٌخ : وذلن  -سان استٌفانو 

هانى عبدالحمٌد محسن السٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع الكائن فى المركز التجارى بفندق  -  3

 3687برلم       21191111وذلن خلفا للسٌده / فاتن عدلى دمحم حسن ، تارٌخ :  -سان استٌفانو 



 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 جشيجوال 

هانى عبدالحمٌد محسن السٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع الكائن فى المركز التجارى بفندق  -  4

 3687برلم       21191111وذلن خلفا للسٌده / فاتن عدلى دمحم حسن ، تارٌخ :  -سان استٌفانو 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / محى الدٌن محى الدٌن عبدالوهاب دمحم   -  5

عبدالوهاب دمحم والشرٌن المتضامن / عامر عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات الدارة الشركة والتولٌع عنها 

البنون والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فصلهم ، ولهما الحك فى االلتراض وتمثٌلها تمثٌال كامال امام جمٌع الهٌئات واالفراد و

من البنون والرهن والبٌع والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون والتولٌع على العمود بانواعها مجتمعٌن او منفردٌن وفى الجمله 

 9559برلم       21191117فى تمثٌل الشركة امام ، تارٌخ : 

محى الدٌن عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / محى الدٌن  -  6

عبدالوهاب دمحم والشرٌن المتضامن / عامر عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات الدارة الشركة والتولٌع عنها 

امام جمٌع الهٌئات واالفراد والبنون والتعالد باسمها وفى تعٌٌن العاملٌن او فصلهم ، ولهما الحك فى االلتراض  وتمثٌلها تمثٌال كامال

من البنون والرهن والبٌع والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون والتولٌع على العمود بانواعها مجتمعٌن او منفردٌن وفى الجمله 

 9559برلم       21191117:  فى تمثٌل الشركة امام ، تارٌخ

محى الدٌن عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الغٌر اٌا كانت صفته تمثٌال مطلما داخل جمهورٌة مصر العربٌة  -  7

 9559برلم       21191117وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض اختصاصات االدارة والتولٌع ، تارٌخ : 

الدٌن عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الغٌر اٌا كانت صفته تمثٌال مطلما داخل جمهورٌة مصر العربٌة  محى -  8

 9559برلم       21191117وخارجها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض اختصاصات االدارة والتولٌع ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  //// للسٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مروان محمود احمد السمان  شركة مساهمة   -  9

برلم       21191119تفوٌض او توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض الصالحٌات الممنوحة له والواردة للسجل التجارى ، تارٌخ : 

7494 

برلم       21191113غت سن الرشد ، تارٌخ : احمد دمحم فرٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، شرٌكه موصٌه بل -  11

62119 

مجدى مصطفى على عطٌه على عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،، وتعدل حك  -  11

هما الحك االدارة والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن فى بٌع كل ماهو ثابت ومنمول فى الشركة ول

بشراء اى عمارات باسم الشركة وفى فتح الحسابات باسم الشركة فى البنون وٌحك لهما االلتراض والرهن والتصرف فى كافة 

 61455برلم       21191113المعامالت البنكٌة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نضم للشركة كشرٌن متضامن ،،، وتعدل حك االدارة حسناء ابراهٌم حسنٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ا -  12

والتولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن فى بٌع كل ماهو ثابت ومنمول فى الشركة ولهما الحك بشراء اى 

افة المعامالت عمارات باسم الشركة وفى فتح الحسابات باسم الشركة فى البنون وٌحك لهما االلتراض والرهن والتصرف فى ك

 61455برلم       21191113البنكٌة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مجدى مصطفى على عطٌه على عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج شرٌكان موصٌان مذكوران بالعمد ،،،  -  13

 61455برلم       21191113وانضمام ثالثه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ، تارٌخ : 

حسناء ابراهٌم حسنٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج شرٌكان موصٌان مذكوران بالعمد ،،، وانضمام  -  14

 61455برلم       21191113ثالثه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ة والتولٌع للشركاء االربعه مجتمعٌن او لاسم احمد مرعً عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌعدل حك االدار -  15

منفردٌن والٌجوز الى شرٌن من الشركاء منفردا التصرف فى اصول الشركة باى شكل من اشكال التصرف كما الٌجوز الى 

شرٌن منفردا تحمٌل الشركة باى عبء من االعباء وتكون هذه التصرفات بالتولٌع من الشركاء االربعه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 46362برلم       21191113



 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 جشيجوال 

لاسم احمد مرعً عٌسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء االربعه مجتمعٌن او  -  16

منفردٌن والٌجوز الى شرٌن من الشركاء منفردا التصرف فى اصول الشركة باى شكل من اشكال التصرف كما الٌجوز الى 

باى عبء من االعباء وتكون هذه التصرفات بالتولٌع من الشركاء االربعه مجتمعٌن ، تارٌخ :  شرٌن منفردا تحمٌل الشركة

 46362برلم       21191113

لاسم احمد مرعً عٌسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء االربعه مجتمعٌن او  -  17

فردا التصرف فى اصول الشركة باى شكل من اشكال التصرف كما الٌجوز الى منفردٌن والٌجوز الى شرٌن من الشركاء من

شرٌن منفردا تحمٌل الشركة باى عبء من االعباء وتكون هذه التصرفات بالتولٌع من الشركاء االربعه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 46362برلم       21191113

ٌعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء االربعه مجتمعٌن او  لاسم احمد مرعً عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، -  18

منفردٌن والٌجوز الى شرٌن من الشركاء منفردا التصرف فى اصول الشركة باى شكل من اشكال التصرف كما الٌجوز الى 

، تارٌخ : شرٌن منفردا تحمٌل الشركة باى عبء من االعباء وتكون هذه التصرفات بالتولٌع من الشركاء االربعه مجتمعٌن 

 46362برلم       21191113
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برلم       21191114حك التولٌع على عمود البٌع ولبض الثمن فسٌتطلب تولٌع اثنٌن من المدٌرٌن معا مجتمعٌن ////// ، تارٌخ : 

83113 

دمحم فاروق ٌوسف صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المدٌرٌن منفردٌن اما بٌع بالى االصول فان حك التولٌع على  -  71

 83113برلم       21191114بض الثمن فسٌتطلب تولٌع اثنٌن من المدٌرٌن معا مجتمعٌن ////// ، تارٌخ : عمود البٌع ول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عماد فاروق ٌوسف صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المدٌرٌن منفردٌن اما بٌع بالى االصول فان حك التولٌع على  -  72

 83113برلم       21191114ٌن معا مجتمعٌن ////// ، تارٌخ : عمود البٌع ولبض الثمن فسٌتطلب تولٌع اثنٌن من المدٌر

دمحم على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المدٌرٌن منفردٌن اما بٌع بالى االصول فان حك التولٌع على  -  73

 83113برلم       21191114 عمود البٌع ولبض الثمن فسٌتطلب تولٌع اثنٌن من المدٌرٌن معا مجتمعٌن ////// ، تارٌخ :

عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المدٌرٌن منفردٌن اما بٌع بالى االصول فان حك التولٌع على عمود  -  74

 83113برلم       21191114البٌع ولبض الثمن فسٌتطلب تولٌع اثنٌن من المدٌرٌن معا مجتمعٌن ////// ، تارٌخ : 

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المدٌرٌن منفردٌن اما بٌع بالى االصول فان حك  مؤمن -  75

برلم       21191114التولٌع على عمود البٌع ولبض الثمن فسٌتطلب تولٌع اثنٌن من المدٌرٌن معا مجتمعٌن ////// ، تارٌخ : 

83113 

هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المدٌرٌن منفردٌن اما بٌع بالى االصول فان حك دمحم عالء عباس مسعد احمد فتح  -  76

برلم       21191114التولٌع على عمود البٌع ولبض الثمن فسٌتطلب تولٌع اثنٌن من المدٌرٌن معا مجتمعٌن ////// ، تارٌخ : 

83113 

و منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  77

وعمد التعدٌل المصدق علٌه  2119/9/26والمعتمد من الهٌئاه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/9/22المنعمده بتارٌخ 

( من النظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 7توثٌك نشاط المستثمرٌن باالسكندرٌة تم االتى : تعدٌل الماده رلم ) 2119م  / 1894برلم 

 3687برلم       21191114

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  -  78

وعمد التعدٌل المصدق علٌه  2119/9/26ارٌخ والمعتمد من الهٌئاه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بت 2119/9/22المنعمده بتارٌخ 

( من النظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 7توثٌك نشاط المستثمرٌن باالسكندرٌة تم االتى : تعدٌل الماده رلم ) 2119م  / 1894برلم 

 3687برلم       21191114

بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، -  79

وعمد التعدٌل المصدق علٌه  2119/9/26والمعتمد من الهٌئاه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/9/22المنعمده بتارٌخ 

االساسى للشركة ، تارٌخ :  ( من النظام7توثٌك نشاط المستثمرٌن باالسكندرٌة تم االتى : تعدٌل الماده رلم ) 2119م  / 1894برلم 

 3687برلم       21191114

سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ،،، بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  -  81

وعمد التعدٌل المصدق علٌه  2119/9/26والمعتمد من الهٌئاه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/9/22المنعمده بتارٌخ 

( من النظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 7توثٌك نشاط المستثمرٌن باالسكندرٌة تم االتى : تعدٌل الماده رلم ) 2119م  / 1894برلم 

 3687برلم       21191114

السٌد / السٌد احمد السٌد السٌد ابوالنٌل  السٌد احمد السٌد السٌد ابوالنٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، للشرٌن المتضامن -  81

عن نفسه وبصفته مدٌر شركة كلٌفر للسماالت المعدنٌه توكٌل الغٌر فى استالم وصرف والسحب واالٌداع جمٌع الشٌكات البنكٌة 

مٌع الهٌئات والجهات الصادرة باسم شركة كلٌفر للسماالت المعدنٌة مع البنون وله الحك فى توكٌل فى جمٌع المعامالت المالٌة امام ج

 88981برلم       21191115الحكومٌة وغٌر الحكومٌة باسم شركة كلٌفر للسماالت المعدنٌة ، تارٌخ : 

حسنى عبدالفضٌل ابراهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارج من الشركة ///// اانضمام عالء عبد الفضٌل  -  82

وتحارج شرٌن متضامن / مجدى عبد  26212311211498رلم لومى 1962/ 12/ 31ابراهٌم شاهٌن شرٌن متضامن موالٌد 

 7273برلم       21191121الفضٌل ابراهٌم شاهٌن ، تارٌخ : 

حسنى عبدالفضٌل ابراهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارج من الشركة ///// اانضمام عالء عبد الفضٌل  -  83

وتحارج شرٌن متضامن / مجدى عبد  26212311211498رلم لومى 1962/ 12/ 31ن موالٌد ابراهٌم شاهٌن شرٌن متضام

 7273برلم       21191121الفضٌل ابراهٌم شاهٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

ممدوح حامد عبدهللا رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع باضافة ان ٌكون للشرٌن  -  84

 69181برلم       21191121لتراض والرهن من كافة البنون ، تارٌخ : المتضامن حك اال

امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة واستالم كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  85

 78642برلم       21191122

رٌن  ،،، تخارج من الشركة واستالم كافة مستحماته ، تارٌخ : امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  86

 78642برلم       21191122

اصال امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة واستالم كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  87

 78642برلم       21191122

السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة واستالم كافة مستحماته ، تارٌخ : اصال امجد السٌد عبدالحمٌد  -  88

 78642برلم       21191122

امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه متضامنه ،،، ٌكون حك االدارة  -  89

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اصال امجد عبدالحمٌد السلخ واالء محمود عوده ٌونس مجتمعٌن والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات 

او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 

التجارٌة والتأمٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور  والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وامام السجل التجارى والغرفة

 78642برلم       21191122ووزارة السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

االدارة امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه متضامنه ،،، ٌكون حك  -  91

والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اصال امجد عبدالحمٌد السلخ واالء محمود عوده ٌونس مجتمعٌن 

او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 

كافة اشكالهم وامام السجل التجارى والغرفة التجارٌة والتأمٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور والمطاع الخاص ب

 78642برلم       21191122ووزارة السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه متضامنه ،،، ٌكون حك اصال امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ، -  91

االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اصال امجد عبدالحمٌد السلخ واالء محمود عوده ٌونس 

ة والمطاع العام ولطاع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌ

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وامام السجل التجارى والغرفة التجارٌة والتأمٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات 

 78642برلم       21191122المرور ووزارة السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه متضامنه ،،، ٌكون حك  اصال امجد السٌد -  92

االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / اصال امجد عبدالحمٌد السلخ واالء محمود عوده ٌونس 

ضمن اغراضها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة و

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وامام السجل التجارى والغرفة التجارٌة والتأمٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات 

 78642برلم       21191122المرور ووزارة السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف ، تارٌخ : 

امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات وخطابات  -  93

وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر وتعٌٌن السٌده / االء محمود واالراضى 

 78642برلم       21191122عوده ٌونس ) مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة للشركة ( ، تارٌخ : 

سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات وخطابات امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  -  94

وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

ٌده / االء محمود واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر وتعٌٌن الس

 78642برلم       21191122عوده ٌونس ) مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة للشركة ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

اصال امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات  -  95

وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر وتعٌٌن 

 78642برلم       21191122السٌده / االء محمود عوده ٌونس ) مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة للشركة ( ، تارٌخ : 

اصال امجد السٌد عبدالحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات  -  96

وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة 

راضى والسٌارات باسم ولصالح الشركة ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر وتعٌٌن وممتلكاتها العمارٌة واال

 78642برلم       21191122السٌده / االء محمود عوده ٌونس ) مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة للشركة ( ، تارٌخ : 

 2115لسنه  187،،، بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة رلم  محمود دمحم محمود نافع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  -  97

وبموجب شهاده تعدٌل صادرة من الغرفهع التجارٌة تم االتى : موافمة مجلس االدارة  2119لسنه  4وبموجب استدران للمرار رلم 

ركة نظرا الرتفاع تكلفه على تفوٌض السٌد اللواء / أ ح  مهندس / رئٌس مجلس االدارة فى بٌع السٌارات المستغنى عنها بالش

اصالحها وكذا تكلفه االستهالن من المواد البترولٌة وارتفاع اسعار لطع الغٌار وعمل توكٌل بالشهر العمارى بهذا الشأن ، تارٌخ : 

 46315برلم       21191122

ذكور بالعمد ، تارٌخ : احمد محمود عبدالحمٌد جمال الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////انسحاب شرٌن موصى م -  98

 76245برلم       21191124

احمد محمود عبدالحمٌد جمال الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////انسحاب شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  99

 76245برلم       21191124

برلم       21191124الشركة ، تارٌخ : على احمد عبد المعطى دمحم سرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من  -  111

88221 

    21191124سامح ٌوسف دمحم زٌن الدٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  111

 88221برلم   

لمغاوري عبداللطٌف محمود السٌد عبدالصالحٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //// تخارج الشرٌكان المتضامنان / سمٌر ا -  112

ومحمود حسٌن سٌد ابراهٌم فلفل من الشركة ///// انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ///// وتعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن 

المتضامن / محمود السٌد عبدالصالحٌن منفردا وذلن فى كافة المسائل المتعلمة باغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر وكذلن 

لتولٌع على معامالت الشركة وفتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله الحك فى السحب واالٌداع والتولٌع على الحك فى ا

 89343برلم       21191124الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة ، تارٌخ : 

رج الشرٌكان المتضامنان / سمٌر المغاوري محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تخا -  113

عبداللطٌف ومحمود حسٌن سٌد ابراهٌم فلفل من الشركة ///// انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ///// وتعدل حك االدارة والتولٌع 

نشاطها المباشر  للشرٌن المتضامن / محمود السٌد عبدالصالحٌن منفردا وذلن فى كافة المسائل المتعلمة باغراض الشركة وممارسة

وكذلن الحك فى التولٌع على معامالت الشركة وفتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله الحك فى السحب واالٌداع والتولٌع على 

 89343برلم       21191124الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  //// تخارج الشرٌكان المتضامنان / سمٌر المغاوري عبداللطٌف محمود السٌد عبدالصالحٌن  شرك -  114

ومحمود حسٌن سٌد ابراهٌم فلفل من الشركة ///// انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ///// وتعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن 

المتعلمة باغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر وكذلن المتضامن / محمود السٌد عبدالصالحٌن منفردا وذلن فى كافة المسائل 

الحك فى التولٌع على معامالت الشركة وفتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله الحك فى السحب واالٌداع والتولٌع على 

 89343برلم       21191124الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة ، تارٌخ : 

محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تخارج الشرٌكان المتضامنان / سمٌر المغاوري  -  115

عبداللطٌف ومحمود حسٌن سٌد ابراهٌم فلفل من الشركة ///// انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ///// وتعدل حك االدارة والتولٌع 

ٌن منفردا وذلن فى كافة المسائل المتعلمة باغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر للشرٌن المتضامن / محمود السٌد عبدالصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

وكذلن الحك فى التولٌع على معامالت الشركة وفتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله الحك فى السحب واالٌداع والتولٌع على 

 89343برلم       21191124 الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة ، تارٌخ :

محمود السٌد عبدالصالحٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وشراء  -  116

اصول الشركة والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت  الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء 

كة وتحدٌد مرتباتهم  واجورهم  ومكافاتهم  ولبض ودفع كافة المبالغ وابرام جمٌع العمود التى تتعلك بمعامالت ومستخدمى الشر

الشركة وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود 

 89343برلم       21191124ه الحك فى تمثٌل الشركة ، تارٌخ : امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ول

محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وشراء  -  117

ٌٌن وولف وعزل وكالء اصول الشركة والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت  الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تع

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم  واجورهم  ومكافاتهم  ولبض ودفع كافة المبالغ وابرام جمٌع العمود التى تتعلك بمعامالت 

الشركة وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود 

 89343برلم       21191124م مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله الحك فى تمثٌل الشركة ، تارٌخ : اما

محمود السٌد عبدالصالحٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وشراء  -  118

خلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء اصول الشركة والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت  الدا

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم  واجورهم  ومكافاتهم  ولبض ودفع كافة المبالغ وابرام جمٌع العمود التى تتعلك بمعامالت 

ارات والتولٌع على تلن العمود الشركة وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضً والسٌ

 89343برلم       21191124امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله الحك فى تمثٌل الشركة ، تارٌخ : 

محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وشراء  -  119

جراء كافة العمود والمعامالت  الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء اصول الشركة والحك فى ا

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم  واجورهم  ومكافاتهم  ولبض ودفع كافة المبالغ وابرام جمٌع العمود التى تتعلك بمعامالت 

لمنموالت والعمارات واالراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود الشركة وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع وا

 89343برلم       21191124امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وله الحك فى تمثٌل الشركة ، تارٌخ : 

مٌع الجهات محمود السٌد عبدالصالحٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام الغٌر والمضاء والتولٌع والتعامل امام ج -  111

الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌه التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجمارن 

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل وخارج ج م ع والموانى والمطارات وكافة 

بعه لالحٌاء بكافة المحافظات وله حك تمثٌل الشركة امام مصلحة الضرائب العامة والسجل التجارى والغرف التجارٌة االجهزة التا

 89343برلم       21191124والصناعٌة والعالمات التجارٌة وبراءات االختراعات ، تارٌخ : 

والمضاء والتولٌع والتعامل امام جمٌع الجهات  محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام الغٌر -  111

الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌه التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجمارن 

وانى والمطارات وكافة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل وخارج ج م ع والم

االجهزة التابعه لالحٌاء بكافة المحافظات وله حك تمثٌل الشركة امام مصلحة الضرائب العامة والسجل التجارى والغرف التجارٌة 

 89343برلم       21191124والصناعٌة والعالمات التجارٌة وبراءات االختراعات ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام الغٌر والمضاء والتولٌع والتعامل امام جمٌع الجهات محمود السٌد عبدالصالحٌن  شرك -  112

الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌه التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجمارن 

والمنصلٌات داخل وخارج ج م ع والموانى والمطارات وكافة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات 

االجهزة التابعه لالحٌاء بكافة المحافظات وله حك تمثٌل الشركة امام مصلحة الضرائب العامة والسجل التجارى والغرف التجارٌة 

 89343برلم       21191124والصناعٌة والعالمات التجارٌة وبراءات االختراعات ، تارٌخ : 

محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام الغٌر والمضاء والتولٌع والتعامل امام جمٌع الجهات  -  113

الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌه التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجمارن 

لصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل وخارج ج م ع والموانى والمطارات وكافة والهٌئة العامة للرلابة على ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

االجهزة التابعه لالحٌاء بكافة المحافظات وله حك تمثٌل الشركة امام مصلحة الضرائب العامة والسجل التجارى والغرف التجارٌة 

 89343برلم       21191124ٌخ : والصناعٌة والعالمات التجارٌة وبراءات االختراعات ، تار

محمود السٌد عبدالصالحٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والتامٌنات وله الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن  -  114

 89343برلم       21191124او ٌخولهم حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتامٌنات وله الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن  -  115

 89343برلم       21191124او ٌخولهم حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  والتامٌنات وله الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن محمود السٌد عبدالصالحٌن  شركة  -  116

 89343برلم       21191124او ٌخولهم حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ه الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن محمود السٌد عبدالصالحٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتامٌنات ول -  117

 89343برلم       21191124او ٌخولهم حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 حافظ بدوي اشرف حافظ بدوى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم -  118

و / اشرف حافظ بدوى مجتمعٌن او منفردٌن واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة ولبض ودفع كافة المبالغ 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام كافة العمود والمشاركات والمرابحات والصفمات التى تتعلك 

كة بالنمد او باالجل ولهم حك شراء وبٌع كافة االصول المتعلمة بالشركة ولهم حك التولٌع امام كافة البنون نٌابة عن بمعامالت الشر

 21141برلم       21191124الشركة وتمثٌل الشركة امام المضاء ولهم ، تارٌخ : 

ولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم حافظ بدوي و / دمحم حافظ بدوى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والت -  119

اشرف حافظ بدوى مجتمعٌن او منفردٌن واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة ولبض ودفع كافة المبالغ 

صفمات التى تتعلك وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام كافة العمود والمشاركات والمرابحات وال

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك شراء وبٌع كافة االصول المتعلمة بالشركة ولهم حك التولٌع امام كافة البنون نٌابة عن 

 21141برلم       21191124الشركة وتمثٌل الشركة امام المضاء ولهم ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  الحك فى التولٌع على عمود الرهن وااللتراض امام البنون وكذلن اشرف حافظ بدوى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  121

    21191124االندماج فى المؤسسات االخرى الشركة ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 21141برلم   

تولٌع على عمود الرهن وااللتراض امام البنون وكذلن دمحم حافظ بدوى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى ال -  121

    21191124االندماج فى المؤسسات االخرى الشركة ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 21141برلم   

محمود المسئول عن  عزت محمود عزت محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌكون للشرٌن / عزت محمود عزت -  122

 91128برلم       21191127نشاط التخلٌص الجمركى ، تارٌخ : 

دمحم دمحم احمد عبدالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// منح الشرٌن المتضامن / دمحم دمحم احمد حك الرهن وااللتراض  -  123

الجنبٌه وجمٌع المعامالت التى تتم باسم الشركه وبعنوانها منفردا من البنون وانشاء وربط الودائع وفتح  الحسابات بالعمله المحلٌه وا

 91177برلم       21191128، تارٌخ : 

صالح دمحم ابراهٌم خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، اتفك الشركاء فٌما بٌنهم على ان ٌكون حك الرهن وااللتراض  -  124

 38689برلم       21191129م خلٌل وحده الغٌره ، تارٌخ : من البنون للشرٌن المتضامن / صالح دمحم ابراهٌ

صالح دمحم ابراهٌم خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، اتفك الشركاء فٌما بٌنهم على ان ٌكون حك الرهن وااللتراض  -  125

 38689لم   بر    21191129من البنون للشرٌن المتضامن / صالح دمحم ابراهٌم خلٌل وحده الغٌره ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

خلٌل ابراهٌم سلٌم عبد العاطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  /// تعدٌل صفه الشرٌن الموصى / احمد خلٌل ابراهٌم  -  126

    21191131اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  27419171211217الرلم المومى  1974/  9/ 7سلٌم الى شرٌن متضامن موالٌد 

 41812برلم   

ٌم سلٌم عبد العاطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  /// تعدٌل صفه الشرٌن الموصى / احمد خلٌل ابراهٌم خلٌل ابراه -  127

    21191131اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  27419171211217الرلم المومى  1974/  9/ 7سلٌم الى شرٌن متضامن موالٌد 
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 81271برلم       21191111، تارٌخ :  8193  2118/  11/ 21هدى دمحم عبد الحمٌد محمود  تجدٌد اول  -  117

 44618برلم       21191111، تارٌخ :  8123  2119/  11/ 3حسٌن دمحم كامل مرسً  تجدٌد ثالث  -  118

 81284برلم       21191111، تارٌخ :  8116  2118/  11/ 24السٌد احمد ابوالٌزٌد دمحم المسٌرى  تجدٌد اول  -  119

 58119برلم       21191111، تارٌخ :  8112  2117/  11/ 21تبٌل رجب مطاوع دمحم  تجدٌد ثانى  -  111

برلم       21191111، تارٌخ :  8112  2117/  11/ 21تعدٌل االسم التجارى الى سنتر مطاوع لاللكترونٌات  تجدٌد ثانى  -  111

58119 

 82237برلم       21191111، تارٌخ :  8116  2119/  11/ 27ول سمٌر دمحم محمود مرسً شلتوت  تجدٌد ا -  112

 65121برلم       21191111، تارٌخ :  8111  2114/3/15حمدى عبد الوهاب على طلب  تجدٌد اول  -  113

 65121برلم       21191111، تارٌخ :  8111  2119/3/15حمدى عبد الوهاب على طلب  تجدٌد ثانى  -  114
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 81158برلم       21191111، تارٌخ :  8197  2118/  11/ 3ه احمد النجٌلً احمد حسن  تجدٌد اول ماٌس -  115

 75417برلم       21191111، تارٌخ :  8119  2116/  12/ 6محمود دمحم سٌد دمحم  تجدٌد اول  -  116

 65793برلم       21191113، تارٌخ :  8161  2114/  5/ 11مرسى بشٌر مصطفى خلٌفة  تجدٌد اول  -  117

 65793برلم       21191113، تارٌخ :  8161  2119/  5/ 11مرسى بشٌر مصطفى خلٌفة  تجدٌد ثانى  -  118

 43113برلم       21191113، تارٌخ :  8121  2119/  5/ 22صالح علً خلٌل الخراشً  تجدٌد ثالث  -  119

 69183برلم       21191113، تارٌخ :  8145  2115/  2/ 8سعٌد حلمى رزٌك  تجدٌد اول  -  121

 67234برلم       21191113، تارٌخ :  8127  2119/  8/ 23حسن صدلى نبٌه احمد جاب هللا  تجدٌد ثانى  -  121

 54618برلم       21191113، تارٌخ :  8141  2112/  4/ 2مختار فتحى دمحم عبدالمادر  تجدٌد اول  -  122

 54618برلم       21191113، تارٌخ :  8141  2117/  4/ 2 عبدالمادر  تجدٌد ثانى مختار فتحى دمحم -  123

 71443برلم       21191113، تارٌخ :  8142  2115/  5/ 5عاطف ابوالعنٌن دمحم جوده  تجدٌد اول  -  124

 63365برلم       21191113، تارٌخ :  8134  2118/11/12احمد احمد ٌوسف عبد الحمٌد  تجدٌد ثانى فى  -  125

 25217برلم       21191113، تارٌخ :  8144  2119/5/26خالد رجب ابراهٌم حماد  تجدٌد رابع فى  -  126

 79193برلم       21191113، تارٌخ :  8124  2118/  4/ 1احمد عبدالجواد دمحم عبدالجواد  تجدٌد اول  -  127

  2118/  4/ 1لجواد دمحم / عبدالجواد للمماوالت والمرافك والتورٌدات  تجدٌد اول تعدل االسم التجارى الى / احمد عبدا -  128

 79193برلم       21191113، تارٌخ :  8124

  2118/  4/ 1احمد عبدالجواد دمحم  تجدٌد اول  -تعدل االسم التجارى الى / عبدالجواد للمماوالت والمرافك والتورٌدات  -  129

 79193برلم       21191113، تارٌخ :  8124

 56193برلم       21191113، تارٌخ :  8139  2112/6/26محمود احمد ذكى حسن  تجدٌد اول فى  -  131

 56193برلم       21191113، تارٌخ :  8141  2117/6/26محمود احمد ذكى حسن  تجدٌد ثانى فى  -  131

 25962برلم       21191113، تارٌخ :  8137  2119/  7/ 26مرسى دمحم السٌد  تجدٌد خامس  -  132

 47494برلم       21191113، تارٌخ :  8148  2115/  8/ 23رمضان عابدٌن حامد  تجدٌد ثانى  -  133

 81825برلم       21191113، تارٌخ :  8155  2119/  8/ 12عمرو ٌوسف محمود ٌوسف  تجدٌد اول  -  134

 81154برلم       21191113، تارٌخ :  8131  2119/  4/ 13ٌد اول ابراهٌم السٌد ابراهٌم حسن  تجد -  135

 42716برلم       21191113، تارٌخ :  8152  2119/4/19صٌدلٌه د/ ابراهٌم رٌاض هوٌدي   -  136

 42716برلم       21191113، تارٌخ :  8153  2114/4/19صٌدلٌه د/ ابراهٌم رٌاض هوٌدي   -  137

 42716برلم       21191113، تارٌخ :  8154  2119/4/19راهٌم رٌاض هوٌدي  صٌدلٌه د/ اب -  138

 66428برلم       21191113، تارٌخ :  8165  2114/  6/ 21احمد عبد العال دمحم معتمد  تجدٌد اول  -  139

، تارٌخ :  8165  2114/  6/ 21احمد عبدالعال دمحم معتمد  تجدٌد اول  -منشاة احمد عبدالعال للهندسة والمماوالت -  141

 66428برلم       21191113
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 75891برلم       21191113، تارٌخ :  8119  2117/  2/ 2دمحم دمحم دمحم هٌكل  تجدٌد اول  -  141

 69664برلم       21191113، تارٌخ :  8146  2115/ 3/ 11احمد حمدى عبدالنعٌم دمحم  تجدٌد اول  -  142

 56113برلم       21191113، تارٌخ :  8132  2117/6/26اٌوب  تجدٌد ثانى فى  ظرٌف ادٌب خلٌل -  143

 44126برلم       21191114، تارٌخ :  8179  2119/  8/ 31شعبان مصطفى مصطفى على  تجدٌد ثالث  -  144

، تارٌخ :  8191  2119/  6/ 21احمد عبدالعال دمحم معتمد  تجدٌد ثانى  -منشاة احمد عبدالعال للهندسة والمماوالت -  145

 66428برلم       21191114

 66428برلم       21191114، تارٌخ :  8191  2119/  6/ 21احمد عبد العال دمحم معتمد  تجدٌد ثانى  -  146

 81789برلم       21191114، تارٌخ :  8214  2119/  2/ 18دمحم عبد العظٌم ابراهٌم البرلى ابو النصر  تجدٌداول  -  147

 65211برلم       21191114، تارٌخ :  8176  2114/  3/ 26عمر برٌن منصور برٌن  تجدٌد اول  -  148

 65211برلم       21191114، تارٌخ :  8187  2119/  3/ 26عمر برٌن منصور برٌن  تجدٌد ثانى  -  149

 66717برلم       21191114تارٌخ : ،  8211  2119/  7/ 12فادي مجدى ٌوسف عوض ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  151

 41694برلم       21191114، تارٌخ :  8181  2118/9/7عبدالمجٌد ٌوسف عبدالمجٌد   -  151

 41694برلم       21191114، تارٌخ :  8182  2113/9/7عبدالمجٌد ٌوسف عبدالمجٌد   -  152

 41694برلم       21191114 ، تارٌخ : 8183  2118/9/7عبدالمجٌد ٌوسف عبدالمجٌد   -  153

 24818برلم       21191114، تارٌخ :  3218  2119/  4/ 29عبدالحمٌد سعٌد محمود فارس  تجدٌد خامس  -  154

 51418برلم       21191114، تارٌخ :  8197  2111/  8/ 6احمد دمحم عبد المجٌد عوض  تجدٌد اول  -  155

 51418برلم       21191114، تارٌخ :  8198  2116/  8/ 6دٌد ثانى احمد دمحم عبد المجٌد عوض  تج -  156

 26218برلم       21191114، تارٌخ :  8218  2119/8/16دمحم جاد الرب جاد دمحم  تجدٌد رابع فى  -  157

 67646برلم       21191114، تارٌخ :  8185  2119/11/7مٌنا ماهر فهٌم عبٌد  تجدٌد ثانى فى  -  158

 63873برلم       21191114، تارٌخ :  8181  2118/  12/ 22دمحم عبدالعال عبدالنبى  تجدٌد ثانى -  159

 71924برلم       21191114، تارٌخ :  8211  2115/  6/ 6سامر عادل نسٌم ابراهٌم خلٌل  تجدٌد اول  -  161

 77311برلم       21191114تارٌخ : ،  8211  2117/  8/ 1ٌاسٌن منصور راغب دمحم العتى  تجدٌد اول  -  161

 59971برلم       21191114، تارٌخ :  8186  2118/  3/ 31ابراهٌم مصطفى ابراهٌم دمحم  تجدٌد ثانى  -  162

 61211برلم       21191114، تارٌخ :  8177  2113/4/17جابر احمد دمحم ابراهٌم   -  163

 61211برلم       21191114، تارٌخ :  8178  2118/4/17جابر احمد دمحم ابراهٌم   -  164

 29595برلم       21191115، تارٌخ :  8232  2115/  6/ 11محمود مؤتمن احمد زناتى  تجدٌد ثالث  -  165

 22411برلم       21191115، تارٌخ :  8238  2118/ 11/ 4دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى  تجدٌد رابع  -  166

 67732برلم       21191115، تارٌخ :  8257  2119 11/ 14لخواجه  تجدٌد ثانى شرٌف احمد احمد ا -  167
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 81139برلم       21191116، تارٌخ :  8262  2118/  11/ 27حلمى محمود على احمد  تجدٌد اول  -  168

 63322   برلم    21191116، تارٌخ :  8267  2118/11/9اسماعٌل صبري الوردانى مناع  تجدٌد ثانى فى  -  169

 66434برلم       21191116، تارٌخ :  8265  2119/6/21دمحم احمد انور خلٌل  تجدٌد ثانى فى  -  171

 17347برلم       21191116، تارٌخ :  8271  2112/  6/ 16دمحم عبدالحمٌد  السٌد عبد الرحٌم  تجدٌد اول  -  171

 17347برلم       21191116، تارٌخ :  8272  2117/  6/ 16نى دمحم عبدالحمٌد  السٌد عبد الرحٌم  تجدٌد ثا -  172

 17347برلم       21191116، تارٌخ :  8273  2112/  6/ 16دمحم عبدالحمٌد  السٌد عبد الرحٌم  تجدٌد ثالث  -  173

 17347برلم       21191116، تارٌخ :  8274  2117/  6/ 16دمحم عبدالحمٌد  السٌد عبد الرحٌم  تجدٌد رابع  -  174

 41481برلم       21191116، تارٌخ :  8263  2113/  12/ 11صٌدلٌة د/ اٌمن مصطفى  تجدٌد ثانى  -  175

 41481برلم       21191116، تارٌخ :  8264  2118/  12/ 11صٌدلٌة د/ اٌمن مصطفى  تجدٌد ثالث  -  176

 54314برلم       21191117، تارٌخ :  8297  2117/  3/ 12سعٌد عزمى سعٌد مسعد  تجدٌد ثانى  -  177

    21191117، تارٌخ :  8324  2119/5/12المسٌري لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد اول فى  -دمحم احمد ابوالٌزٌد المسٌرى  -  178

 81313برلم   

 44131برلم       21191117، تارٌخ :  8287  2119/  9/ 11دمحم محمود سعٌد عفٌفى خاطر  تجدٌد ثالث  -  179

 78317برلم       21191117، تارٌخ :  8298  2117/  12/ 24احمد دمحم اٌوب صبري  تجدٌد اول  -  181

 26358برلم       21191117، تارٌخ :  8325  2119/  8/ 26طارق دمحم عبدالرحمن  تجدٌد رابع  -  181

 65682برلم       21191117تارٌخ :  ، 8311  2119/  5/ 4احمد على نصر ادرٌس  تجدٌد ثانى  -  182

 52583برلم       21191117، تارٌخ :  8328  2116/  11/ 9اٌمن محفوظ سالمه منصور عبدهللا  تجدٌد ثانى  -  183

 78487برلم       21191117، تارٌخ :  8296  2118/1/9رشدى دمحم عبدالرحمن شاهٌن  تجدٌد اول فى  -  184

 81481برلم       21191117، تارٌخ :  8291  2119/6/9د الرحمن سلٌمان  تجدٌد اول فى عزٌزه رمضان عب -  185

 47618برلم       21191117، تارٌخ :  8316  2111/  9/ 4صٌدلٌه د/ سراج ابراهٌم  تجدٌد اول  -  186

 47618برلم       21191117، تارٌخ :  8317  2115/  9/ 4صٌدلٌه د/ سراج ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  187

 31964برلم       21191117، تارٌخ :  8322  2116/  2/ 7سامى حسن دمحم شرابً  تجدٌد ثالث  -  188

، تارٌخ :  8322  2116/  2/ 7تعدل االسم التجارى إلى / شرابى سى فود للتصدٌر / سامى حسن دمحم شرابى  تجدٌد ثالث  -  189

 31964برلم       21191117

 69161برلم       21191121، تارٌخ :  8359  2119/  2/ 7مسعد دمحم عبد الفتاح  تجدٌد اول  دمحم -  191

 69935برلم       21191121، تارٌخ :  8362  2115/3/28ابراهٌم دمحم ابراهٌم حامد  تجدٌد اول فى  -  191

 44415برلم       21191121 ، تارٌخ : 8338  2119/11/9عادل دمحم دمحم ابوالماسم  تجدٌد ثالث فى  -  192

 52714برلم       21191121، تارٌخ :  8347  2111/  11/ 19دمحم مالزم عبدالغالى على  تجدٌد اول  -  193
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 52714برلم       21191121، تارٌخ :  8348  2116/  11/ 19دمحم مالزم عبدالغالى على  تجدٌد ثانى  -  194

 42896برلم       21191121، تارٌخ :  8353  2119/ 5/ 11دٌد اول ماٌكل مجدى ودٌع غبلاير  تج -  195

 42896برلم       21191121، تارٌخ :  8354  2114/  5/ 11ماٌكل مجدى ودٌع غبلاير  تجدٌد ثانى  -  196

 42896برلم       21191121، تارٌخ :  8355  2119/  5/ 11ماٌكل مجدى ودٌع غبلاير  تجدٌد ثالث  -  197

 59745برلم       21191121، تارٌخ :  8332  2118/  3/ 16هانى عبد المادر مصطفى ٌالوت  تجدٌد ثانى  -  198

 74824برلم       21191121، تارٌخ :  8349  2116/  9/ 21احسان احمد عبدالمنعم احمد  تجدٌد اول  -  199

 43956برلم       21191121:  ، تارٌخ 8342  2119/8/21جون مٌشٌل لمعً  تجدٌد ثالث فى  -  211

 81625برلم       21191121، تارٌخ :  8337  2119/  6/ 26حسن احمد دمحم احمد البدوى  تجدٌد اول  -  211

 75971برلم       21191121، تارٌخ :  8352  2117/  2/ 13خالد الشافعى مصطفى الشافعى  تجدٌد اول  -  212

 81877برلم       21191121، تارٌخ :  8387  2119/8/19ال رزق  تجدٌد اول فى دمحم السٌد الصاوى عبدالع -  213

 68181برلم       21191121، تارٌخ :  8372  2119/  11/ 17سمٌر سٌد احمد على ابوالفضل  تجدٌد ثانى  -  214

 31817برلم       21191121، تارٌخ :  8395  2118/  11/ 21دمحم عبد الرحٌم محمود على البحٌرى  تجدٌد اول  -  215

 44366برلم       21191121، تارٌخ :  838421  2119/  11/ 3مصطفً سعٌد اسماعٌل  تجدٌد ثالث  -  216

، تارٌخ  838421  2119/  11/ 3ٌعدل االسم التجارى الى منشاه شرٌف /  مصطفى سعٌد اسماعٌل شرٌف  تجدٌد ثالث  -  217

 44366برلم       21191121: 

 26363برلم       21191121، تارٌخ :  8389  2119/8/26دمحم احمد ابراهٌم حسنٌن  تجدٌد رابع فى  -  218

، تارٌخ :  8398  2119/8/26ٌعدل االسم التجارى الى / الحسام للرحالت حسام فوزى عبد الحمٌد  تجدٌد رابع فى  -  219

 26357برلم       21191121

 59925برلم       21191121، تارٌخ :  8413  2113/  3/ 26تجدٌد اول عماد عطٌه عٌسى داود  -  211

 59925برلم       21191121، تارٌخ :  8414  2118/  3/ 26عماد عطٌه عٌسى داود  تجدٌد ثانى  -  211

 81493برلم       21191121، تارٌخ :  8383  2118/  12/ 23احمد عبدالمنعم احمد سٌد احمد  تجدٌد اول  -  212

 26357برلم       21191121، تارٌخ :  8398  2119/8/26حسام فوزى عبدالحمٌد عطوه  تجدٌد رابع فى  -  213

 31718برلم       21191121، تارٌخ :  8371  2116/  1/ 15عبدهللا بدٌر دمحم البنان  تجدٌد ثالث  -  214

/  1/ 15ئه المواد الغذائٌه والحاصالت الزراعٌه وتورٌدها  تجدٌد ثالث تعدل االسم التجارى الى / مؤسسه عبدهللا البنان لتعب -  215

 31718برلم       21191121، تارٌخ :  8371  2116

 41396برلم       21191121، تارٌخ :  8411  2113/  12/ 1هانى السٌد عبد اللطٌف ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  216

 41396برلم       21191121، تارٌخ :  8411  2118/  12/ 1دٌد ثالث هانى السٌد عبد اللطٌف ابراهٌم  تج -  217

 66161برلم       21191121، تارٌخ :  8396  2119/  6/ 3دمحم حسن على على خلف هللا  تجدٌد ثانى  -  218

 55411برلم       21191121، تارٌخ :  8382  2117/  5/ 17عبدالرحمن حمدى ناجى  تجدٌد  ثانى  -  219



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 61947برلم       21191121، تارٌخ :  8393  2113/6/3دمحم السٌد عبد الفتاح ٌوسف  تجدٌد اول فى  -  221

 61947برلم       21191121، تارٌخ :  8393  2118/6/3دمحم السٌد عبد الفتاح ٌوسف  تجدٌد ثانى فى  -  221

 61947برلم       21191121، تارٌخ :  8394  2118/6/3دمحم السٌد عبد الفتاح ٌوسف  تجدٌد ثانى فى  -  222

برلم       21191121، تارٌخ :  8378  2119/  9/ 23نجالء طه السٌد حسن سعودى / سعودى ألٌكس جرو  تجدٌد اول  -  223

82188 

 11239برلم       21191121، تارٌخ :  8379  2115/  6/ 11جماالت دمحم عبدالفتاح  تجدٌد ثانى  -  224

 11239برلم       21191121، تارٌخ :  8381  2111/  6/ 11جماالت دمحم عبدالفتاح  تجدٌد ثالث  -  225

 11239برلم       21191121، تارٌخ :  8381  2115/  6/ 11جماالت دمحم عبدالفتاح  تجدٌد رابع  -  226

 21214برلم       21191121، تارٌخ :  8391  2113/6/11عادل دمحم سعٌد سالم  تجدٌد ثالث فى  -  227

 21214برلم       21191121، تارٌخ :  8392  2118/6/11عادل دمحم سعٌد سالم  تجدٌد رابع فى  -  228

 69271برلم       21191121، تارٌخ :  8377  2115/  2/ 14دمحم جابر سعد احمد  تجدٌد اول  -  229

 66348برلم       21191122، تارٌخ :  8472  2119/6/16سعٌد رزق السٌد حسنٌن  تجدٌد ثانى فى  -  231

 23171برلم       21191122، تارٌخ :  8447  2118/11/25جمال  سالم  عبد اللطٌف  تجدٌد رابع فى  -  231

 11297برلم       21191122، تارٌخ :  8416  2115/  6/ 18سلٌمان عبدالرحٌم مصطفى  تجدٌد ثالث  -  232

 59129برلم       21191122، تارٌخ :  8438  2118/2/5هٌم المهدى  تجدٌد ثانى فى احمد دمحم ابرا -  233

، تارٌخ  8438  2118/2/5احمد دمحم ابراهٌم المهدى  تجدٌد ثانى فى  -تعدل االسم التجارى الى / المهدى لتاجٌر السٌارات  -  234

 59129برلم       21191122: 

 54118برلم       21191122، تارٌخ :  8415  2117/2/22نة  تجدٌد ثانى فى احمد دمحم سٌد دمحم ابو جنٌ -  235

 63153برلم       21191122، تارٌخ :  8418  2118/11/23دمحم على عبد الجواد احمد  تجدٌد ثانى فى  -  236

 52758رلم   ب    21191122، تارٌخ :  8483  2111/11/21مصطفى دمحم مصطفى ابو العال  تجدٌد اول فى  -  237

 52758برلم       21191122، تارٌخ :  8484  2116/11/21مصطفى دمحم مصطفى ابو العال  تجدٌد ثانى فى  -  238

 9511برلم       21191122، تارٌخ :  8456  2119/8/16دمحم محى الدٌن احمد النعناعى  تجدٌد خامس فى  -  239

 42741برلم       21191122، تارٌخ :  8422  2119/  4/ 21رضا دمحم نصر دمحم  تجدٌد ثالث  -  241

 9821برلم       21191122، تارٌخ :  8411  2119/  11/ 15احمد دمحم احمد حسن  تجدٌد رابع  -  241

 11192برلم       21191122، تارٌخ :  8428  2119/  12/ 7اٌمن زكرٌا  احمد ٌوسف  تجدٌد خامس  -  242

 25951برلم       21191122، تارٌخ :  8425  2119/  7/ 25ود عمر  تجدٌد رابع فوزى دمحم محم -  243

    21191122، تارٌخ :  8431  2119/  1/ 15اٌهاب دمحم احمد دمحم ابو طبل / اٌهاب ابو طبل للمماوالت  تجدٌد ثانى  -  244

 64215برلم   

 42741برلم       21191122، تارٌخ :  8423  2117/  9/ 12رضا دمحم نصر دمحم  تجدٌد اول  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 78236برلم       21191122، تارٌخ :  8419  2117/  12/ 11محمود دمحم احمد برمو  تجدٌد اول  -  246

 41958برلم       21191122، تارٌخ :  8412  2119/  2/ 9صٌدلٌة د/ عمرو اسماعٌل عثمان  تجدٌد ثالث  -  247

 315برلم       21191122، تارٌخ :  8421  2119/  11/ 4ٌد سادس عٌسى سعٌد عٌسى  تجد -  248

 81648برلم       21191122، تارٌخ :  8436  2119/7/1سلمً غازي علً ابو حامد  تجدٌد اول فى  -  249

 315  برلم     21191122، تارٌخ :  8421  2119/  11/ 4تعدل االسم التجارى الى / غباشً للنمل  تجدٌد سادس  -  251

 315برلم       21191122، تارٌخ :  8421  2119/  11/ 4حذف االسم التجارى / غباشى للنمل  تجدٌد سادس  -  251

 67415برلم       21191123، تارٌخ :  8461  2114/  9/ 7احمد عبدالخالك بدرى لاسم  تجدٌد اول  -  252

 67415برلم       21191123، تارٌخ :  8461  2119/  9/ 7احمد عبدالخالك بدرى لاسم  تجدٌد ثانى  -  253

 25721برلم       21191123، تارٌخ :  8459  2119/  7/ 7تغرٌد فرٌد دمحم النمراوى  تجدٌد ثالث  -  254

 25554برلم       21191123، تارٌخ :  8478  2119/  6/ 22السٌد خالد السٌد خالد  تجدٌد ثالث  -  255

 25615برلم       21191123، تارٌخ :  8482  2119/  6/ 28حمد بخٌت  تجدٌد  رابع احمد دمحم ا -  256

    21191123، تارٌخ :  8462  2119/  11/ 31جورج مورٌس كامل شنوده/ شنوده لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد اول  -  257

 82261برلم   

 81659برلم       21191123، تارٌخ :  8467  2119/  7/ 3عبدالغنى حامد عبدالغنى دمحم  تجدٌد اول  -  258

 14156برلم       21191123، تارٌخ :  8479  2116/  9/ 11اسامه رومانى  عازر  تجدٌد اول  -  259

 14156برلم       21191123، تارٌخ :  8481  2111/  9/ 11اسامه رومانى  عازر  تجدٌد ثالث  -  261

 14156برلم       21191123، تارٌخ :  8481  2116/  9/ 11رابع اسامه رومانى  عازر  تجدٌد  -  261

 25816برلم       21191123، تارٌخ :  8474  2114/  7/ 14جورج مرلص  غبلاير  تجدٌد اول  -  262

 25816برلم       21191123، تارٌخ :  8475  2119/  7/ 14جورج مرلص  غبلاير  تجدٌد ثانى  -  263

 25816برلم       21191123، تارٌخ :  8476  2114/  7/ 14غبلاير  تجدٌد ثالث   جورج مرلص -  264

 25816برلم       21191123، تارٌخ :  8477  2119/  7/ 14جورج مرلص  غبلاير  تجدٌد رابع  -  265

 78931 برلم      21191123، تارٌخ :  8455  2118/3/6احمد عبدالموجود دمحم همام  تجدٌد اول فى  -  266

 82468برلم       21191123، تارٌخ :  8453  2119/  11/ 31احمد فرج احمد الشوكى  تجدٌد اول  -  267

 75137برلم       21191123، تارٌخ :  8451  2116/  11/ 26دمحم احمد محمود حموده  تجدٌد اول  -  268

 9113برلم       21191123ٌخ : ، تار 8469  2119/  9/ 14عادل مترى سلٌمان  تجدٌد خامس  -  269

 75114برلم       21191123، تارٌخ :  8492  2116/ 11/ 11ابراهٌم عبداللطٌف دمحم زاٌد سعٌد  تجدٌد اول  -  271

 81721برلم       21191123، تارٌخ :  8491  2119/7/15مرزوق عبدالمنعم عبدالفتاح حسن  تجدٌد اول فى  -  271

 64832برلم       21191123، تارٌخ :  8464  2114/3/1ً محمود مراد  تجدٌد اول فى مراد دمحم فهم -  272



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 64832برلم       21191123، تارٌخ :  8465  2119/3/1مراد دمحم فهمً محمود مراد  تجدٌد ثانى فى  -  273

 65118برلم       21191124، تارٌخ :  8555  2119/  3/ 12سامح عبٌد  عبده عبٌد  تجدٌد ثانى  -  274

 67634برلم       21191124، تارٌخ :  8518  2119 11/ 5دمحم احمد دمحم همام  تجدٌد ثانى -  275

 48124برلم       21191124، تارٌخ :  8511  2115/  11/ 22عز الدٌن دمحم سعٌد  تجدٌد ثانى  -  276

 23114برلم       21191124: ، تارٌخ  8513  2113/11/28معروف  ابراهٌم  جابر  شركس   -  277

 23114برلم       21191124، تارٌخ :  8514  2118/11/28معروف  ابراهٌم  جابر  شركس   -  278

 23114برلم       21191124، تارٌخ :  8515  2113/11/28معروف  ابراهٌم  جابر  شركس   -  279

 23114برلم       21191124ارٌخ : ، ت 8516  2118/11/28معروف  ابراهٌم  جابر  شركس   -  281

 81141برلم       21191124، تارٌخ :  85568556  2118/  11/ 1هانى فتح هللا عبدالحمٌد فتح هللا  تجدٌد اول  -  281

 57857برلم       21191124، تارٌخ :  8551  2112/11/11محمود سعٌد السٌد ابراهٌم دروٌش   -  282

 57857برلم       21191124، تارٌخ :  8551  2117/11/11ابراهٌم دروٌش  محمود سعٌد السٌد  -  283

 67881برلم       21191124، تارٌخ :  8549  2119/11/25صالح بخٌت عوض غبلاير   -  284

 67717برلم       21191124، تارٌخ :  8525  2119/  11/ 13مدحت جرجس بخٌت غبلاير  تجدٌد ثانى  -  285

 26211برلم       21191124، تارٌخ :  8516  2119/  8/ 14دمحم كامل دمحم  تجدٌد ثانى سعٌد  -  286

 26211برلم       21191124، تارٌخ :  8517  2114/  8/ 14سعٌد دمحم كامل دمحم  تجدٌد ثالث  -  287

 26211لم   بر    21191124، تارٌخ :  8518  2119/  8/ 14سعٌد دمحم كامل دمحم  تجدٌد رابع  -  288

 9141برلم       21191124، تارٌخ :  8523  2119/4/27سالمه احمد احمد لالا  تجدٌد خامس فى  -  289

 81911برلم       21191124، تارٌخ :  8517  2119/3/5دمحم على عبدهللا سٌد حسٌن  تجدٌد اول فى  -  291

 62961برلم       21191124، تارٌخ :  8512  2118/  11/ 19اٌمن فؤاد بخٌت اٌوب  تجدٌد ثانى  -  291

 67891برلم       21191127، تارٌخ :  8585  2119/  11/ 26سعٌد دمحم منصور  تجدٌد ثانى  -  292

 57958برلم       21191127، تارٌخ :  8569  2117/11/18عمرو السٌد ابراهٌم الدٌب  تجدٌد ثانى فى  -  293

 5252برلم       21191127، تارٌخ :  8562  2117/  5/ 19مٌن  تجدٌد خامس احمد دمحم عبدالسالم ا -  294

 59317برلم       21191127، تارٌخ :  8567  2118/  2/ 18اشرف حسن على السٌد  تجدٌد ثانى  -  295

خ : ، تارٌ 8588  2113/  2/ 26عادل فوزى حربً تاوضروس / معرض حربً لالدوات المنزلٌه  تجدٌد اول  -  296

 59461برلم       21191127

، تارٌخ :  8589  2118/  2/ 26عادل فوزى حربً تاوضروس / معرض حربً لالدوات المنزلٌه  تجدٌد ثانى  -  297

 59461برلم       21191127

 82139برلم       21191127، تارٌخ :  8599  2119/  11/ 1عرفه عاشور عرفه ابراهٌم  تجدٌد اول  -  298



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 44241برلم       21191127، تارٌخ :  8564  2119/  9/ 21عماد الدٌن محمود حمدى دمحم ابو بكر  تجدٌد ثالث  -  299

 66871برلم       21191127، تارٌخ :  8565  2119/7/26السٌد دمحم السٌد سٌد احمد  تجدٌد ثانى فى  -  311

برلم       21191127، تارٌخ :  8561  2116/  5/ 29والت  تجدٌد اول الشوادفى للمما -دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشودافى  -  311

74116 

 79118برلم       21191127، تارٌخ :  8558  2118/  4/ 4مجدى تمى احمد محمود  تجدٌد اول  -  312

 63454برلم       21191127، تارٌخ :  8583  2118/  11/ 17علً عمران دمحم على  تجدٌد ثانى  -  313

 65314برلم       21191127، تارٌخ :  8578  2119/  4/ 5االنوار للمماوالت  تجدٌد ثانى -على دمحم انور محمود  -  314

 65581برلم       21191127، تارٌخ :  8611  2119/4/26تامر احمد رجب دمحم رزق  تجدٌد ثانى فى  -  315

 41499برلم       21191128، تارٌخ :  8612  2118/  12/ 14اٌمن ابوالفتوح دمحم نصر  تجدٌد  ثالث  -  316

برلم       21191128، تارٌخ :  8622  2113/  11/ 19مصطفى دمحم سعٌد دمحم حسن / جود مارٌن للتكٌٌف  تجدٌد ثانى  -  317

41194 

برلم       21191128ٌخ : ، تار 8623  2118/  11/ 19مصطفى دمحم سعٌد دمحم حسن / جود مارٌن للتكٌٌف  تجدٌد ثالث  -  318

41194 

 63988برلم       21191128، تارٌخ :  8614  2113/  12/ 31احمد ابراهٌم ابراهٌم مصطفً  تجدٌد اول  -  319

 63988برلم       21191128، تارٌخ :  8615  2119/  12/ 31احمد ابراهٌم ابراهٌم مصطفً  تجدٌد ثانى  -  311

 61719برلم       21191128، تارٌخ :  8621  2118/  17/7ال  تجدٌد ثانى صالح دمحم حسن العس -  311

 52439برلم       21191128، تارٌخ :  787  2116/  11/ 29حسن بٌومى حسن ٌوسف الفمى  تجدٌد ثانى  -  312

 21148برلم       21191128، تارٌخ :  8627  2113/2/21اٌهاب محمود مرسى عبد هللا   -  313

 21148برلم       21191128، تارٌخ :  8628  2118/3/11اٌهاب محمود مرسى عبد هللا   -  314

 73351برلم       21191128، تارٌخ :  8615  2116/  3/ 3احمد دمحم ابراهٌم دمحم الفار  تجدٌد اول  -  315

 52289برلم       21191128، تارٌخ :  8617  2116/11/12خلبل جمعه خلٌل ابوزهره  تجدٌد ثانى فى  -  316

 8479برلم       21191128، تارٌخ :  8631  2119/  1/ 22السٌد بهجت دمحم المدبوح  تجدٌد  خامس  -  317

 21631برلم       21191128، تارٌخ :  8643  2118/  7/ 26احمد مصطفى  عبد  الحلٌم  تجدٌد رابع  -  318

 41993برلم       21191128، تارٌخ :  8619  2119/  2/ 14ٌاسر دمحم ٌحًٌ احمد  تجدٌد ثالث  -  319

 67186برلم       21191128، تارٌخ :  8647  2119/  8/ 11سامح مصطفى دمحم عبدالفتاح الخولى  تجدٌد ثانى  -  321

 67917برلم       21191128، تارٌخ :  8613  2119/11/27دمحم ماجد عبدالحلٌم دمحم  تجدٌد ثانى فى  -  321

 67612برلم       21191128، تارٌخ :  8652  2119/11/1دمحم محسن مفٌد صالح دوبان  تجدٌد ثانى  -  322

برلم       21191128، تارٌخ :  8652  2119/11/1دوبان للتجارة والتوزٌع  واالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد ثانى  -  323

67612 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 78833برلم       21191128، تارٌخ :  8648  2118/  2/ 21تامر احمد مرسى احمد خلٌل  تجدٌد اول  -  324

 36923برلم       21191128، تارٌخ :  8631  2117/7/21محروس دمحم عبدالرحمن  تجدٌد اول فى  -  325

 36923برلم       21191128، تارٌخ :  8632  2112/7/21محروس دمحم عبدالرحمن  تجدٌد ثانى فى  -  326

 36923برلم       21191128، تارٌخ :  8633  2117/7/21عبدالرحمن  تجدٌد ثالث فى  محروس دمحم -  327

 78399برلم       21191128، تارٌخ :  8654  2117/12/31ممدوح سعٌد ابراهٌم حنا  تجدٌد اول فى  -  328

 74742برلم       21191128، تارٌخ :  8618  2116/  9 11سعٌد عبدالمنعم بٌومى الحوشى  تجدٌد اول  -  329

 67378برلم       21191128، تارٌخ :  8639  2119/  9/ 6ابوالنور زكى دمحم على  تجدٌد ثانى  -  331

 74876برلم       21191129، تارٌخ :  8719  2116/  9/ 25عطٌه عطٌه عبدالحى عطٌه محمود  تجدٌد اول  -  331

 67343برلم       21191129، تارٌخ :  8689  2119/  9/ 2على دمحم على فاٌد  تجدٌد ثانى  -  332

 25521برلم       21191129، تارٌخ :  8683  2114/6/21طارق ابراهٌم عبدالعزٌز على  تجدٌد ثالث  -  333

 25521برلم       21191129، تارٌخ :  8684  2119/6/21طارق ابراهٌم عبدالعزٌز على  تجدٌد رابع  -  334

 66547برلم       21191129، تارٌخ :  8691  2119/ 6/ 28بسٌونى دمحم حسنٌن  تجدٌد ثانىعبٌر دمحم  -  335

، تارٌخ :  8691  2119/ 6/ 28تعدل االسم التجارى ىالى عبٌر دمحم بسٌونى دمحم حسنٌن/ عبٌر للتصدٌر  تجدٌد ثانى -  336

 66547برلم       21191129

 68152برلم       21191129، تارٌخ :  8664  2114/  11/ 15اول  احمد دمحم ابوالمجد حامد  تجدٌد -  337

/  5/ 5تجدٌد ثانى   ALEXANDRIA FOR PROGRAMMINGتم اضافه االسم التجارى / احمد فوزى دمحم حسن مجاهد  -  338

 65687برلم       21191129، تارٌخ :  8711  2119

برلم       21191129، تارٌخ :  8698  2119/8/19جدٌد ثانى فى عبدالغفار صالح الدٌن عبدالغفار شعراوى  ت -  339

67198 

 65687برلم       21191129، تارٌخ :  8711  2119/  5/ 5احمد فوزى دمحم حسن مجاهد  تجدٌد ثانى  -  341

 21961برلم       21191129، تارٌخ :  8666  2113/  8/  25عصام دمحم على خلٌل  تجدٌد اول  -  341

 21961برلم       21191129، تارٌخ :  8667  2118/ 8/ 25عصام دمحم على خلٌل  تجدٌد ثانى -  342

 21961برلم       21191129، تارٌخ :  8668  2113/  8/ 25عصام دمحم على خلٌل  تجدٌد ثالث  -  343

 21961برلم       21191129، تارٌخ :  8669  2118/  8/ 25عصام دمحم على خلٌل  تجدٌد رابع  -  344

 65488برلم       21191129، تارٌخ :  8671  2119/  4/ 16طه خلٌل طه فواز  تجدٌد ثانى  -  345

 65217برلم       21191129، تارٌخ :  8711  2119/  3/ 29احمد خلٌل ابراهٌم عبدالحلٌم  تجدٌد ثانى  -  346

 43721برلم       21191129، تارٌخ :  8672  2119 / 7/ 28حمدى السٌد دمحم احمد عٌد  تجدٌد ثالث  -  347

 81819برلم       21191129، تارٌخ :  8677  2119/  2/ 24احمد فاروق حافظ  عبدالعال  تجدٌد اول  -  348

 18284برلم       21191129، تارٌخ :  8656  2112/  9/ 22غنٌم عبد الحمٌد غنٌم سالم  تجدٌد اول  -  349



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 18284برلم       21191129، تارٌخ :  8657  2117/  9/ 22بد الحمٌد غنٌم سالم  تجدٌد ثانى غنٌم ع -  351

 18284برلم       21191129، تارٌخ :  8658  2112/  9/ 22غنٌم عبد الحمٌد غنٌم سالم  تجدٌد ثالث  -  351

 18284برلم       21191129:  ، تارٌخ 8659  2117/  9/ 22غنٌم عبد الحمٌد غنٌم سالم  تجدٌد رابع  -  352

 75144برلم       21191129، تارٌخ :  8661  2116/  11/ 16احمد عبده ممبول حلمى  تجدٌد اول  -  353

 44112برلم       21191129، تارٌخ :  8676  2119/  9/ 6دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  تجدٌد ثالث  -  354

 25377برلم       21191131، تارٌخ :  8729  2119/ 6/ 7ثالث   سامح دمحم عبدالحى  تجدٌد -  355

 67563برلم       21191131، تارٌخ :  8726  2119/  9/ 28دمحم زكرٌا ابراهٌم زكرٌا  تجدٌد ثانى  -  356

 43561برلم       21191131، تارٌخ :  8738  2119/  7/ 11شعبان دمحم سٌد احمد جعفر  تجدٌد اول  -  357

 43561برلم       21191131، تارٌخ :  8739  2114/  7/ 11شعبان دمحم سٌد احمد جعفر  تجدٌد ثانى  -  358

 43561برلم       21191131، تارٌخ :  8741  2119/  7/  11شعبان دمحم سٌد احمد جعفر  تجدٌد ثالث  -  359

 44511برلم       21191131، تارٌخ :  8736  2119/  11/ 23احمد عبدالواحد احمد عٌد  تجدٌد ثالث  -  361

 67274برلم       21191131، تارٌخ :  8751  2119/ 8/ 26احمد عبدالمادر عبدالفتاح  تجدٌد ثانى  -  361

 82386برلم       21191131، تارٌخ :  8748  2119/11/18اسالم دمحم وجٌه عبداللطٌف فرج ابراهٌم  تجدٌد اول فى  -  362

برلم       21191131، تارٌخ :  8734  2115/  6/ 11االسم التجارى الى / ٌاسٌن عبده حسن شحاته  تجدٌد ثالث  تعدل -  363

29589 

 29589برلم       21191131، تارٌخ :  8734  2115/  6/ 11ٌس عبده حسن شحاته  تجدٌد ثالث  -  364

 62811برلم       21191131، تارٌخ :  8725  2118 / 11/ 5دمحم عبد الغفار عبد الحمٌد على  تجدٌد ثانى  -  365

 68516برلم       21191131، تارٌخ :  8735  2114/  12/ 21اشرف عبدالراضى دمحم عبدالراضى  تجدٌد اول  -  366

 33258برلم       21191131، تارٌخ :  8718  2116/  6/ 24دمحم ثابت على حسنٌن  تجدٌد اول  -  367

 33258برلم       21191131، تارٌخ :  8719  2111/  6/ 24بت على حسنٌن  تجدٌد ثانى دمحم ثا -  368

 33258برلم       21191131، تارٌخ :  8721  2116/  6/ 24دمحم ثابت على حسنٌن  تجدٌد  ثالث  -  369

 79661لم   بر    21191131، تارٌخ :  8743  2118/  6/ 27احمد فطٌم احمد زلزوق  تجدٌد ثانى  -  371

 81318برلم       21191131، تارٌخ :  8722  2119/  5/ 12حمدى السٌد دمحم دبا  تجدٌد اول  -  371

 71425برلم       21191131، تارٌخ :  8767  2119/ 5/ 4على حسن على عبدالمنعم  تجدٌد اول  -  372

 65232برلم       21191131ارٌخ : ، ت 8758  2114/  3/ 31ماجد نبٌل محفوظ ٌوسف  تجدٌد اول  -  373

 65232برلم       21191131، تارٌخ :  8761  2119/  3/ 31ماجد نبٌل محفوظ ٌوسف  تجدٌد ثانى  -  374

 68134برلم       21191131، تارٌخ :  8762  2119/  11/ 15دمحم سعد عبدالمادر حسٌن  تجدٌد ثانى  -  375



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       21191131، تارٌخ :  8762  2119/  11/ 15 سعٌد عبد المادر حسٌن  تجدٌد ثانى تعدل االسم التجارى الى دمحم -  376

68134 

 42117برلم       21191131، تارٌخ :  8757  2119/ 2/ 24السواح فتحى عزازى دمحم  تجدٌد ثالث  -  377

 54182برلم       21191131، تارٌخ :  8763  2117/2/27حسن مصطفى عبد العزٌز  تجدٌد ثانى فى  -  378

 77999برلم       21191131، تارٌخ :  8771  2117/  11/ 8احمد جمال عبدالسالم دمحم ابراهٌم  تجدٌد اول  -  379

 81923برلم       21191131، تارٌخ :  8766  2119/  3/ 11مروه السٌد السٌد سالم دمحم  تجدٌداول  -  381

 81654برلم       21191131، تارٌخ :  8755  2119/7/2تجدٌد اول فى   ابراهٌم دمحم بدوى دمحم -  381

 81795برلم       21191131، تارٌخ :  8791  2119/2/18مخلص  الفى تادرس منمرٌوس  تجدٌد اول فى  -  382

 26863برلم       21191131، تارٌخ :  8783  2114/  11/ 11احمد سامى احمد عثمان  تجدٌد اول  -  383

 26863برلم       21191131، تارٌخ :  8784  2119 11/ 11احمد سامى احمد عثمان  تجدٌد ثانى  -  384

 26863برلم       21191131، تارٌخ :  8785  2114 11/ 11احمد سامى احمد عثمان  تجدٌد ثالث  -  385

 26863برلم       21191131، تارٌخ :  8786  2119/  11/ 11احمد سامى احمد عثمان  تجدٌد خامس  -  386

 44586برلم       21191131، تارٌخ :  8764  2119/  11/ 2صابرٌن عبد العزٌز السٌد  تجدٌد ثالث  -  387

 53819برلم       21191131، تارٌخ :  8776  2112/  2/ 11اٌهاب رجب محمود دمحم  تجدٌد اول  -  388

 53819برلم       21191131، تارٌخ :  8777  2117/  2/ 11اٌهاب رجب محمود دمحم  تجدٌد ثانى  -  389

 51614برلم       21191131، تارٌخ :  8773  2111/  6/ 7نعمه عبده دمحم عبده  تجدٌد اول  -  391

 51614برلم       21191131، تارٌخ :  8774  2116/  6/ 7نعمه عبده دمحم عبده  تجدٌد ثانى  -  391

 76313برلم       21191131، تارٌخ :  8753  2117/  3/ 21 دمحم عماره  تجدٌد اول هانى عادل دمحم -  392

 64137برلم       21191131، تارٌخ :  8754  2119/  1/ 1دمحم احمد السٌد دمحم  تجدٌد ثانى  -  393

 419برلم       21191131، تارٌخ :  8769  2119/11/25دمحم اشرف  صالح  دمحم حجازى  تجدٌد سادس فى  -  394

 69991برلم       21191131، تارٌخ :  8759  2115/  4/ 1مٌنا نبٌل محفوظ ٌوسف رزق  تجدٌد اول  -  395

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 155برلم       21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5دمحم بدٌر موسً وشرٌكه  تجدٌد سادس  -  1

مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ  تجدٌد  -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  2

 155برلم       21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5سادس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

رة د/ مجمد بدٌر موسً ومروه دمحم بدٌر موسً وشرٌكتهما  تجدٌد تعدل االسم التجارى الى / الشركة الدولٌه للتوكٌالت والتجا -  3

 155برلم       21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5سادس 

 -  INTERNATIONAL AGENCIS & TRADE CO  -IATCO -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  4

برلم       21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5سالم دمحم محفوظ  تجدٌد سادس مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر 

155 

 155برلم       21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5دمحم بدٌر موسً وشرٌكه  تجدٌد سادس  -  5

كتها سهٌر سالم دمحم محفوظ  تجدٌد مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌ -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  6

 155برلم       21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5سادس 

تعدل االسم التجارى الى / الشركة الدولٌه للتوكٌالت والتجارة د/ مجمد بدٌر موسً ومروه دمحم بدٌر موسً وشرٌكتهما  تجدٌد  -  7

 155لم   بر    21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5سادس 

 -  INTERNATIONAL AGENCIS & TRADE CO  -IATCO -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  8

برلم       21191111، تارٌخ :  7836  2119/  9/ 5مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ  تجدٌد سادس 

155 

برلم       21191111، تارٌخ :  7835  2119/9/11لتصدٌر / لٌلً حجاج وشركاها  تجدٌد ثانى فى الشٌمائكو لالستٌراد وا -  9

44139 

    21191111، تارٌخ :  7835  2119/9/11لٌلً حجاج وشركاها  تجدٌد ثانى فى  -تعدل االسم التجارى الى / الشٌماء  -  11

 44139برلم   

    21191111، تارٌخ :  7856  2119/4/29مال االنشائٌه والهندسه والطرق  تجدٌد اول فى الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لالع -  11

 81248برلم   

، تارٌخ :  7856  2119/4/29الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لألعمال االنشائٌه والهندسٌه والطرق ) روود (  تجدٌد اول فى  -  12

 81248برلم       21191111

 32687برلم       21191111، تارٌخ :  7859  2116/  4/ 24جابر دمحم حسٌن وشرٌكه  تجدٌد ثالث سلٌمان احمد  -  13

 74351برلم       21191111، تارٌخ :  7871  2116/  7/ 7بالل السٌد محسن احمد وشرٌكته  تجدٌد اول  -  14

 69721برلم       21191112خ : ، تارٌ 7919  2115/  3/ 15خالد محمود ابوالحمد وشركاه  تجدٌد اول  -  15

 81117برلم       21191112، تارٌخ :  7917  2119/3/21شركة اٌمن ابراهٌم احمد وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  16

، تارٌخ :  7917  2119/3/21جاردٌانز لخدمات االمن والحراسة / اٌمن ابراهٌم احمد وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  17

 81117برلم       21191112

 81411برلم       21191112، تارٌخ :  7884  2118/12/11برهام دمحم عبد الوارث وشرٌكته  تجدٌد اول فى  -  18

، تارٌخ :  7884  2118/12/11تعدل االسم التجارى الى / برهام دمحم عبد الوارث ابو العٌنٌن وشرٌكٌه  تجدٌد اول فى  -  19

 81411برلم       21191112

 32591برلم       21191112، تارٌخ :  7912  2111/4/7راد دمحم وشرٌكه  مسعد م -  21

 32591برلم       21191112، تارٌخ :  7913  2116/4/7مسعد مراد دمحم وشرٌكه   -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

رٌخ : ، تا 7939  2113/  7/ 31ورثه المرحوم / احمد دمحم لوم / عنهم / مدٌحه احمد محمود ابوزٌد وشركاها  تجدٌد ثانى -  22

 41344برلم       21191113

، تارٌخ :  7941  2118/  7/ 31ورثه المرحوم / احمد دمحم لوم / عنهم / مدٌحه احمد محمود ابوزٌد وشركاها  تجدٌد  رابع  -  23

 41344برلم       21191113

 82124رلم   ب    21191113، تارٌخ :  7943  2119/  9/ 29اٌمن رفاعى سعٌد وشركاه  تجدٌد اول  -  24

 49417برلم       21191113، تارٌخ :  7944  2116/3/9محمود احمد عبدهللا وشركاه  تجدٌد ثانى فى  -  25

، تارٌخ :  7927  2118/  1/ 21ابراهٌم  عبد ربه وشركاه / عبد ربه لتجاره لطع  غٌار  السٌارات  تجدٌد خامس  -  26

 6535برلم       21191113

 6535برلم       21191113، تارٌخ :  7927  2118/  1/ 21ربه وشرٌكته  تجدٌد خامس جابر عبد  -  27

، تارٌخ :  7927  2118/  1/ 21ابراهٌم عبدربه وشركاه / عبدربه لتجارة لطع غٌار السٌارات  تجدٌد خامس  -  28

 6535برلم       21191113

 38216برلم       21191113، تارٌخ :  7931  2117/12/15لث عماره لالتصاالت / مصطفً دمحم وشرٌكته  تجدٌد ثا -  29

 9559برلم       21191117، تارٌخ :  7986  2119/8/28خالد عبدالوهاب دمحم واخوته  تجدٌد خامس فى  -  31

    21191117، تارٌخ :  7986  2119/8/28تعدل عنوان الشركه الى / شركة ابناء عبد الوهاب  )ارتا(  تجدٌد خامس فى  -  31

 9559برلم   

 44313برلم       21191117، تارٌخ :  7976  2119/  9/ 27عصام صبري وشركاه  تجدٌد ثالث  -  32

 44313برلم       21191117، تارٌخ :  7976  2119/  9/ 27صبري عبدالحلٌم علً وشركاه  تجدٌد ثالث  -  33
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