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عن توريدات  26362برلم  25111114، ليد فى  5555.555ر فرد ، رأس ماله ،  سعاد فتحى سيد ابراهيم حجازى  ، تاج -  1

 ش طلمبات الخزان مدينه الصفا 36عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن مماوالت  26365برلم  25111112، ليد فى  55555.555ابو بكر عصام عبد العال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش البنن االهلى 1مجاوره  3حى  26عماره  5بدر شمه  عامه ، بجهة :

عن مكتب  26366برلم  25111113، ليد فى  55555.555عبد الرحمن دمحم سالمه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 توظيف داخلى وتوريدات عامه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش ارض وفاء حجازى من ش مكه الفالحه

عن بيع دواجن ، بجهة  26315برلم  25111111، ليد فى  15555.555دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى دمحم -  4

 التجمع الخامس 2م  4الحى  16ش  151: محل بالعمار 

عن خدمات  26312برلم  25111125، ليد فى  15555.555دينا منصور حنفى سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مساكن المنال المطاميه 33شمه  1توريد عمالة داخليه داخل ج م ع ، بجهة : عمارة نظافه و

عن كوفى شوب  26311برلم  25111125، ليد فى  55555.555كريم دمحم اسماعيل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

لسنه  6465صادر  2511لسنه  165رلم ومطعم فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه 

 1مدخل  126، بجهة : مساكن العبد المديم بلون  2511

عن بيع اجهزه  26455برلم  25111121، ليد فى  12555.555بسام عاطف ناجى فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 1مساكن الدلتا  2شمه  63كهربائيه وادوات منزليه ، بجهة : ب 

عن  26434برلم  25111126، ليد فى  15555.555مد دمحم عبد الصمد دغيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود اح -  6

 6456صادر  2511لسنه  156تسويك عمارى فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 1الياسمين  35، بجهة : ش ق 

عن ورشه  26365برلم  25111156، ليد فى  15555.555ليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام السيد احمد دمحم خ -  1

 ش طنطا من ش الشيخ مصطفى الشريف عزبه النخل 25مالبس جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن ورشه مراتب  26365برلم  25111112، ليد فى  55555.555ابرام عادل مجلع راغب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 تمسيم امنحتب محل باالرضى 23بلون  14، بجهة : ق 

عن تجارة  26432برلم  25111126، ليد فى  15555.555على جاد الرب على عبد الاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ليراط 15سهم  21.1425خضار سوق العبور  13عنبر  442خضار بالعموله ، بجهة : محل رلم 

عن دعايه  26313برلم  25111125، ليد فى  15555.555وكاله رومان للدعايه واالعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

واعالن فيما عدا خدمات النت وفيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص 

 65ق  2م  2حى  166عمار  2، بجهة : غرفه من شمه دور  2511لسنه  6464صادر  2511لسنه  162الالزمه موافمه رلم 

 التجمع الخامس

عن كوافير  26456برلم  25111124، ليد فى  45555.555دمحم على عبد الهادى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 6بلون  1مساكن اطلس  3حريمى ، بجهة : محل 

عن توريد اضاءه  26453برلم  25111124، ليد فى  555555.555رد ، رأس ماله ،  دمحم بهاء زكى سعيد  ، تاجر ف -  14

 التجمع االول 3الياسمين  31عمار  1، بجهة : شمه  6من المجموعه  36والفمره  11واالستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  26353برلم  25111154، ليد فى  12555.555احمد ماهر عبد الظاهر عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش زكى بندارى بجوار مسجد الشهيد 24مماوالت عمومية ، بجهة : 

عن المماوالت العامه  26414برلم  25111125، ليد فى  155555.555خالد دمحم عفيفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش السالم 2م  255، بجهة : العبد الجديد بلون 

عن ورشه  26346برلم  25111153، ليد فى  155555.555كرامى ممتاز عبد العليم خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  16

 ش اسكندريه من ش التروللى 1مالبس جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن تشطيبات  26451برلم  25111121، ليد فى  55555.555احمد على دمحم على لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

صادر  2511لسنه  154وتسويك عمارى فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 التجمع الخامس شمه 2ش الشويفات الحى الخامس المنطمه الخامسه عمارات د /  351، بجهة :  2511لسنه  6436

برلم  25111126، ليد فى  255555.555محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

عن توريد وتركيب جميع لطاعات االلومنيوم وال بى فى سى بمماساتها المختلفه ، بجهة : جمعيه المهندسين العرب بوابه  26422

بيس نشاطه تجاره وتوريد وتركيب جميع لطاعات االلمونويم وتاريخ االفتتاح بلبيس ملن محمود عبد الرازق حسن مركز بل 3

 الزلازيك 155656وليد برلم  2554/3/3

برلم  25111126، ليد فى  255555.555محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

بجوار الجامعه  153ى فى سى بمماساتها المختلفه ، بجهة : فيال عن توريد وتركيب جميع لطاعات االلومنيوم وال ب 26422

 االمريكيه منطمه المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس ضاحيه الشرق فيال دوبلكس بالدور االرضى واالول

ات عن توريد 26355برلم  25111153، ليد فى  15555.555دمحم فرج صادق على حيدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

ش عثمان بن عفان من جمال عبد الناصر شمه  16عموميه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه واالعالن ، بجهة : 

 16رلم 

عن مطعم اسمان ،  26351برلم  25111153، ليد فى  15555.555وائل وليم فام يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ل البنفسجالتجمع االو 4بجهة : مول 

عن مطعم اسمان ،  26351برلم  25111153، ليد فى  15555.555وائل وليم فام يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

وليد برلم  2515/2/11ش عمرو بن العاص من فتحى المدان الطوابك فيصل ونوع التجاره طلمبات مياه وتاريخ االفتتاح  2بجهة : 

255144 

عن تجاره  26364برلم  25111112، ليد فى  15555.555اهيم ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان مريد ابر -  24

 ش حماده زهران من ش دمحم رجب 6مستحضرات تجميل ، بجهة : 

عن بيع  26416برلم  25111125، ليد فى  55555.555صالح دمحم عبد المادر ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش االمام مالن من ش جمال عبد الناصر 11بجهة : احذيه ، 

عن تعبئه مواد  26426برلم  25111126، ليد فى  15555.555برسوم بارح فرهود توفيلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 غذائيه ، بجهة : ش ابو مجدى من ش رشاح ابو صير حوض الطويل

عن خدمات  26366برلم  25111113، ليد فى  15555.555أس ماله ،  ياسر عبد الوهاب على سالم  ، تاجر فرد ، ر -  26

 نظافه ، بجهة : ش مصطفى العفشه المرج الغربيه

عن بيع  26361برلم  25111114، ليد فى  15555.555عبد هللا نصر الدين جاد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ور حاليا من ش الثالثتين منشيه السد العالىش المر 15التليفون المحمول ، بجهة : عمار رلم 

عن التدريب  26415برلم  25111124، ليد فى  1555.555احمد عبد المنعم ابراهيم حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

صادر  2511لسنه  166على الرسم والموسيمى فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 ش ورشه سيد هارون امام ادارة المرج 13، بجهة : شمه بالعمار  6361
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن استثمار  26356برلم  25111155، ليد فى  255555.555دمحم جوده عبد الرؤف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 الولالحى ا 4مج  1شمه  36عمارى ومماوالت وتوريدات فى حدود المصرح به ، بجهة : بدر عماره 

عن توريد وتركيب  26363برلم  25111156، ليد فى  55555.555محمود عثمان احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

ش الصادق االمين تمسيم م االمل بجوار مدرسه االمراء الخاصه خلف  1كاميرات مرالبه دون الالسلكيه ، بجهة : شمه بالعمار رلم 

 مساكن العبد

عن بماله ، بجهة  26365برلم  25111156، ليد فى  55555.555لح احمد العياط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناجى صا -  32

 لطاع يو مدينه المستمبل 156: محل 

عن صيدليه ،  26361برلم  25111112، ليد فى  25555.555دمحم احمد رفيك دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 خلف مجمع السويدى 3تجمع  4ليه المح 6بجهة : عمار 

عن تنميه موارد  26346برلم  25111153، ليد فى  3555.555هدى صفى جاد سعدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

،  2511لسنه  5136صادر  2511لسنه  136بشريه فيما عدا خدمات النت وبعد الحصول على التارخيص الالزمه موافمه رلم 

 لصعيدى من ش مكه الجزيرة المديمة شمه بالدور االرضىش دمحم ا 1بجهة : 

عن دباغه  26426برلم  25111126، ليد فى  55555.555عصام عبد المعطى على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ال الروبيكى مدينه الجلود 6وتصدير الجلود ، بجهة : بدر عنبر

عن تسويك  26366برلم  25111111، ليد فى  5555.555، رأس ماله ،  فاطمه مصطفى محمود مدكور  ، تاجر فرد  -  36

عمارى وتشطيبات فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف وفيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على 

ور االرضى مول الجامعه الد 1A، بجهة : محل رلم  5143صادر رلم  2151لسنه  153التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 مدينه الشروق

عن بيع ساعات ،  26456برلم  25111124، ليد فى  1555.555دينا عزيز عوض بباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش امين حماده الشيخ منصور 1بجهة : 

عن بيع  26425برلم  25111126، ليد فى  5555.555وليد عبد الكريم سالم المزين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 مجاوره الثامنه التجمع االول 6سندوتشات وماكوالت ، بجهة : عماره 

عن  26366برلم  25111116، ليد فى  15555.555دمحم عبد الفتاح محمود عبد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 5شمه  1مدخل  65تصوير فوتوغرافى ، بجهة : مساكن الجمهوريه بلون 

عن مكتب  26354برلم  25111154، ليد فى  25555.555تامر صالح ابراهيم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 التجمع االول الدور االرضى 5البنفسج  112مماوالت عموميه وتوريد الخرسانه الجاهزه ، بجهة : ق 

عن مكتب  26354برلم  25111154، ليد فى  25555.555تامر صالح ابراهيم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

مماوالت عموميه وتوريد الخرسانه الجاهزه ، بجهة : ش عمر بن الخطاب بملن احمد دمحم نور الدين مركز فايد ونوع التجاريه 

 االسماعيليهغرفه  6665وليد برلم  2514/5/4مكتب مماوالت عموميه واستغالل المحاجر والخرسانه الجاهزه وتاريخ االفتتاح 

عن  26361برلم  25111111، ليد فى  15555.555ياسمين حسن احمد حسن السويسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مركز المدينه التجمع الخامس 3لطاع  355ق 2ميجا مول  1s2s3بيوتى صالون حريمى ، بجهة : محالت 

عن تجارة مواد  26341برلم  25111153، ليد فى  15555.555،  ابراهيم احمد حامد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  43

 3ش  1م  16ب  1255غذائيه ، بجهة : م النهضه مساكن ايجيكو 

عن مخبز بلدى نصف  26356برلم  25111155، ليد فى  15555.555حامد سيد حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لىش اوالدزيدان من الترول 4الى ، بجهة : 

عن توريدات  26435برلم  25111126، ليد فى  155555.555خالد سيد عبد العزيز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ومماوالت عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش رشدى مدينه الزهور عزبه النخل الغربيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  26356برلم  25111156، ليد فى  55555.555 رشا دمحم سليمان عبد الفتاح عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  46

 الحى االول المجاورة الخامسه 15تجارة المواد الغذائيه الجافه ، بجهة : بدر 

عن دراى كلين ،  26366برلم  25111111، ليد فى  5555.555شنوده عياد عجيب ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 الشروق سوق الجامعه م 15بجهة : محل رلم 

عن مخبز بلدى نصف  26366برلم  25111113، ليد فى  12555.555هند سيد سلطان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 الى ، بجهة : ش دمحم سليم من ش جمال سكران كفر ابو صير

عن ورشه لتشغيل  26356برلم  25111121، ليد فى  15555.555حامد سيد حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش اوالد زيدان ش التروللى بركه الحاج 1وتوريد جميع انواع اعمال الحداده ، بجهة : 

عن ورشه لتشغيل  26356برلم  25111121، ليد فى  15555.555حامد سيد حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ش اوالد زيدان من ش التروللى ونوع التجاره مخبز بلدى نصف الى وتاريخ االفتتاح  4وتوريد جميع انواع اعمال الحداده ، بجهة : 

 العبور 26356وليدبرلم  2511/11/5

عن مكتب توزيع  16665برلم  25111125، ليد فى  15555.555عزت رضا عزت شهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش احمد عبد الوهاب من دمحم نجيب 1موبيالت ، بجهة : 

عن مكتب توزيع  16665برلم  25111125، ليد فى  15555.555عزت رضا عزت شهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

اريه اضافه نشاط تجاره موبيالت وتاريخ ش احمد عبد الوهاب من ش دمحم نجيب ونوع التجاره توكيالت تج 1موبيالت ، بجهة : 

 العبور 16665وليد برلم  2516/6/1االفتتاح 

عن ورشه  26411برلم  25111124، ليد فى  5555.555منصور امين حكيم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 اكتوبر منشيه السد العالى 6ش عبد المنعم رياض من ش  6اصالح السيارات ، بجهة : 

عن تعبئه وتغليف  23633برلم  25111116، ليد فى  15555.555دمحم سعودى تمام مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش شباب حسن من المركز االجتماعى كفر الشرفا 4وتوزيع سكر ، بجهة : 

عن تعبئه وتغليف  23633م برل 25111116، ليد فى  15555.555دمحم سعودى تمام مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ش مؤسسه الزكاه ونوع التجاره ممله وتسالى وتاريخ االفتتاح  315وتوزيع سكر ، بجهة : دكان بالدور االرضى بالعمار رلم 

 العبور 23633وليد برلم  2516/15/16

عن تصوير  26424برلم  25111126، ليد فى  15555.555كريم عثمان احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش عبد هللا النديم حى النرجس التجمع الخامس 532حفالت ، بجهة : حجرة بالعمار 

عن تعبئه بويات  26363برلم  25111112، ليد فى  55555.555رجب مصطفى دمحم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 رضىش ورشه البالط عبد هللا رفاعى الدور اال 21ومواد مائيه ، بجهة : 

عن مطعم ،  26311برلم  25111121، ليد فى  55555.555مينا سعيد سليمان الوردانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ارض االستثمار بالطريك الدائرى المطاميه 14من لطعه  1الدور االول مول تجارى رينج روود لطعه  115بجهة : محل 

عن ورشه  26416برلم  25111126، ليد فى  5555.555فرد ، رأس ماله ،  سعد سمير سعد دمحم الجنيدى  ، تاجر  -  51

 3محل  1م  46ب  1ابواب سيارات ، بجهة : م السالم اطلس 

عن تصنيع  26352برلم  25111153، ليد فى  55555.555هانى السيد حمد هللا عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 663ة : المنطمه الصناعيه الورش الصغيره شمال طريك السخنه التجمع الثالث المطعه درايزين سلم استاتليس فمط ، بجه

عن تصنيع  26352برلم  25111153، ليد فى  55555.555هانى السيد حمد هللا عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

التجارهي مكتب ديكورات استانلس ستيل واستيراد ش تحسين فرغلى المنطمه االولى ونوع  5درايزين سلم استاتليس فمط ، بجهة : 

 312545وليد برلم  2515/12/15وتاريخ االفتتاح  11والمجموعه  6من المجموعه  36فيما عدا الفمره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  26416برلم  25111126، ليد فى  25555.555شنوده بولس جاد السيد بباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش حازم زيدان من ش التروللى التمسيم الجديد 4وبيع وبناء وتاجير وحدات سكنيه وغير سكنيه ، بجهة :  استثمارات عماريه

عن  26362برلم  25111156، ليد فى  55555.555ايمان كمال عبد السميع عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 التجمع الخامس 61شمه بدروم ش  243صالون حريمى ، بجهة : 

عن  26361برلم  25111111، ليد فى  15555.555موفك احمد دمحم احمد عبد هللا باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 شمه -ش دمحم عويضه من ش جمال عبد الناصر  3توريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن تمديم  26365برلم  25111113، ليد فى  4555.555ايهاب مجدى عبد الظاهر سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش دمحم نجيب 11مشروبات ساخنه وبارده فيما عدا الحكوليات ، بجهة : 

عن مكتب  26316برلم  25111121، ليد فى  25555.555اشرف حسين عبد الحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 : ش الشيخ مصطفى الشريف ع النخلشحن وتحصيل دون الميام باعمال البنون ، بجهة 

عن دعايه واعالن  26452برلم  25111121، ليد فى  5555.555خلود احمد ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

فيما عدا خدمات االنترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص الالزمه 

 اللوتس 21، بجهة : حجره من الشمه عمار  2511/11/6وصادر بتاريخ  141امنيه رلم  موافمه

عن منسك  26454برلم  25111124، ليد فى  55555.555دينا عالء الدين دمحم احمد طعيمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

صادر رلم  2511لسنه  166رنت موافمه امنيه عام افراح وحفالت بعد الحصول على التراخيص الالزمه فيما عدا خدمات االنت

 التجمع االول 2بنفسج  62العمار  5، بجهة : شمه  2511لسنه  6366

عن استثمار عمارى  26411برلم  25111126، ليد فى  155555.555دمحم مراد نصر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش النصر ابو رجيله الخمسين 2ومماوالت ، بجهة : 

عن  26426برلم  25111126، ليد فى  15555.555مؤسسه بكر الجارحى لتوريد االسمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 النهضه 2شمه  1مدخل  16بلون  1455توريد اسمان ، بجهة : اطلس 

عن مخبز  26433برلم  25111126، ليد فى  55555.555مجدى على عبد الرحمن طاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مدينه المستمبل الشروق 6لطاع  66بلدى ، بجهة : 

عن مخبز  26433برلم  25111126، ليد فى  55555.555مجدى على عبد الرحمن طاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

ا عدا مجاالت الدعايه النزهه ونوع التجاره توريدات ومماوالت فيم 24تى مدينه ضباط الهايكستب شمه  3بلدى ، بجهة : عمارة 

 425331وليد  2555/6/1واالعالن والكمبيوتر وتاريخ االفتتاح 

عن وكيل  26366برلم  25111116، ليد فى  1555.555احمد حسين عبد الحميد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 3شمه  1مدخل  15فنانين )متعهد حفالت ( بدون الامه الحفالت ، بجهة : م الجمهوريه ب 

عن مطبعه فيما عدا  26314برلم  25111125، ليد فى  12555.555مجدى سعد كامل جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

خدمات االنترنت وفيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه وعمل المصاحف بعد التراخيص الالزمه لممارسه النشاط 

 ش نصر عبد الوهاب جسر السويس 156، بجهة :  6366در رلم صا 2511لسنه  166موافمه امنيه رلم 

عن توريد  26316برلم  25111121، ليد فى  5555555.555منى احمد حسين على لطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 د حى المصراويه الماهره الجديده شارع التسعين 14مواد بناء خرسانه واالستثمار العمارى ، بجهة : 

عن بيع مالبس  26455برلم  25111124، ليد فى  55555.555حنان دمحم السيد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 4بورتونيو كايرو ذا بارن المطاع ال   F 34 Aجاهزه فيما عدا المالبس العسكريه واكسسواراتها ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15555.555احمد سعيد ابراهيم الروسى وشريكه   شركة  ،  اداره محالت ومطاعم وعصائر وايس كريم   ،رأس مالها    -  1

الدور  61عمار رلم  6، عن اداره محالت ومطاعم وعصائر وايس كريم ، بجهة : محل  26365برلم  25111114،ليدت فى 

 يف مول التجمع الخامساالرضى التجارى ال

ليراط   ،رأس مالها    21.6عبيد يوسف حماد وشركاه   شركة  ،  تجاره الفاكهه الطازجه بسوق العبور بحصه لدرها  -  2

ليراط ،  21.6، عن تجاره الفاكهه الطازجه بسوق العبور بحصه لدرها  26421برلم  25111126،ليدت فى  1555555.555

 فاكهه سوق العبور 4عنبر رلم  124 بجهة : العبور محل رلم

سلمى مدحت الدسولى وشريكها   شركة  ،   الدعايه واالعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت موافمه امنيه  -  3

برلم  25111126،ليدت فى  5555.555،رأس مالها      4151رلم صادر  2511/6/16صادر بتاريخ  4551/  3123رلم 

صادر بتاريخ  4551/  3123الدعايه واالعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت موافمه امنيه رلم ، عن  26423

 الدور الثانى المركز التجارت مرنا مول الحى الثانى التجمع الخامس 61، بجهة : محل رلم  4151رلم صادر  2511/6/16

وتوريد معدات ولطع غيار المطابخ والفنادق والمغاسل وخدمات الصيانه احمد دمحم صادق وشركاه   شركة  ،  تجميع وتجهيز  -  4

برلم  25111114،ليدت فى  155555.555المتعلمه بها ومماوالت وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به   ،رأس مالها   

المتعلمه بها ومماوالت  ، عن تجميع وتجهيز وتوريد معدات ولطع غيار المطابخ والفنادق والمغاسل وخدمات الصيانه 26363

 وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش ترعه اسكندر كفر ابو صير

،ليدت  6555.555ليراط   ،رأس مالها    12احمد جمال شحاته وشركاءه   شركة  ،  تجاره خضار بالجمله بالعموله بحصه  -  5

 15عنبر  324ليراط ، بجهة : العبور محل  12وله بحصه ، عن تجاره خضار بالجمله بالعم 26451برلم  25111124فى 

 ليراط 12خضار بسوق العبور بحصه 

دمحم سليمان حامد حسين وشريكته   شركة  ،  بيع احذيه حريمى )اكسسوار حريمى ومالبس جاهزه (  ،رأس مالها    -  6

حريمى ومالبس جاهزه ( ، بجهة : المول ، عن بيع احذيه حريمى )اكسسوار  26415برلم  25111125،ليدت فى  15555.555

 61م الرحاب محل  2التجارى 

 25111126،ليدت فى  55555.555ورثه المرحوم / عبد الحافظ حسين عبد الحافظ   شركة  ،  دباغه جلود  ،رأس مالها    -  6

 L15، عن دباغه جلود ، بجهة : بدر م الجلود بالروبيكى م بدر مدبغه  26435برلم 

اب عبد العظيم وشريكه دمحم سعيد   شركة  ،  الامه وتشغيل واداره المطاعم لتمديم جميع انواع المشروبات عدا الحكوليه ايه -  6

وتمديم جميع انواع الماكوالت والسندوتشات والوجبات والتين اواى سواء للممرات او الفروع التى تمتلكها الشركة او ماتموم بايجاره 

، عن الامه وتشغيل واداره المطاعم لتمديم جميع  26421برلم  25111126،ليدت فى  155555.555 من الغير   ،رأس مالها  

انواع المشروبات عدا الحكوليه وتمديم جميع انواع الماكوالت والسندوتشات والوجبات والتين اواى سواء للممرات او الفروع التى 

 الدور الثانى مجمع البنون المبنى االدارى مدينتى 252كتب تمتلكها الشركة او ماتموم بايجاره من الغير ، بجهة : م

،ليدت فى  155555.555هانى دمحم دمحم عمر وشريكه   شركة  ،  تجاره لطع غيار معدات ثميله   ،رأس مالها    -  1

 ئ م لباءش على ابو السعود مع ش ترعه الطوار 15، عن تجاره لطع غيار معدات ثميله ، بجهة :  26351برلم  25111156

على دمحم عبد الحى وشريكه   شركة  ،  المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه والميام بكافه اعمال التوكيالت التجاريه  -  15

،ليدت فى  5555555.555،رأس مالها      11والمجموعه  6من المجموعه  36واالستيراد والتصدير فيما عدا نص الفمره 

ن المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه والميام بكافه اعمال التوكيالت التجاريه واالستيراد ، ع 26364برلم  25111156

 مدينتى 6المنطمه  61مجموعه  23بالعمار  22، بجهة : شمه  11والمجموعه  6من المجموعه  36والتصدير فيما عدا نص الفمره 

 65555.555ده والمبيدات والكيماويات الزراعيه   ،رأس مالها   محمود عنتر الدسولى وشركاه   شركة  ،  تجاره االسم -  11

ش عمر بن الخطاب م  124، عن تجاره االسمده والمبيدات والكيماويات الزراعيه ، بجهة :  26361برلم  25111113،ليدت فى 

 السد العالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25111124،ليدت فى  55555.555ها   اياد محمود عبد الغنى وشركاه   شركة  ،  دباغه وتصدير الجلود   ،رأس مال -  12

 GU 2مشروع م الجلود الروبيكى نموذج  14، عن دباغه وتصدير الجلود ، بجهة : بدر مبنى  26412برلم 

وائل دمحم حلمى عبد العزيز حلمى وشريكه   شركة  ،  تجاره مواد غذائيه وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به   ،رأس  -  13

، عن تجاره مواد غذائيه وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ،  26355برلم  25111155،ليدت فى  55555.555مالها   

منطمه المستثمرين التجمع  11الممام على جزء ضمن لطعه االرض رلم   Cالمسطح التجارى سى  3/  2/  1بجهة : محل رلم 

 االول

اره السلع الغذائيه التموينيه ) بماله شاملة (  ،رأس مالها   شرين عبد الفتاح عبد الوهاب وشريكها   شركة  ،  تج -  14

 1565، عن تجاره السلع الغذائيه التموينيه ) بماله شاملة ( ، بجهة : اسبيكو  26362برلم  25111112،ليدت فى  11655.555

 م النهضه ثان 3شمه  3مدخل  1بلون 

 45555.555شركة  ،  تجاره وتوريد المواد الغذائيه   ،رأس مالها     شركة اوالد فرار لتجاره وتوريد المواد الغذائيه  -  15

 4شمه  3م  241، عن تجاره وتوريد المواد الغذائيه ، بجهة : عمارات اسبيكو الجديد عماره  26364برلم  25111114،ليدت فى 

 45555.555مواد الغذائيه   ،رأس مالها   شركة اوالد فرار لتجاره وتوريد المواد الغذائيه   شركة  ،  تجاره وتوريد ال -  16

 4شمه  3م  241، عن تجاره وتوريد المواد الغذائيه ، بجهة : عمارات اسبيكو الجديد عماره  26364برلم  25111114،ليدت فى 

 1555555.555 صالح عبد الغنى دمحم دمحم وشركاه   شركة  ،  ثالجه للتبريد والتجميد والتعبئه والتغليف   ،رأس مالها   -  16

امتداد المنطمه  45و  35، عن ثالجه للتبريد والتجميد والتعبئه والتغليف ، بجهة : ق  26366برلم  25111116،ليدت فى 

 الصناعيه بسوق العبور

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25111153، وفى تاريخ    26144سهيله نبيل السعيد حسب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111154، وفى تاريخ    1552اشرف فوزى عبد الباسط  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111154، وفى تاريخ    25135سعد صادق بباوى غبلاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 ارهامر محو لترن التج

تم محو/شطب السجل     25111155، وفى تاريخ    11116يحيى دمحم رفاعى  محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25111155، وفى تاريخ    23664كمال دمحم دمحم حسنين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 ن التجارهمحو لتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     25111156، وفى تاريخ    21455هدى شعبان ثابت محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111156، وفى تاريخ    16131فاف ابراهيم فهمى ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 محو لترن التجاره امر

تم محو/شطب السجل     25111111، وفى تاريخ    25121رسمى فوزى مجلع عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 امر محو لترن التجاره

ر تم محو/شطب السجل  ام   25111111، وفى تاريخ    15611سيد درويش دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111112، وفى تاريخ    16555احمد على دمحم دمحم العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 امر محو لترن التجاره

محو/شطب تم    25111113، وفى تاريخ    23125لطفى محمود عبد العزيز دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25111113، وفى تاريخ    13525سعد دمحم سعد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 محو لترن التجاره

محو/شطب السجل  امر  تم   25111113، وفى تاريخ    16241محمود طه دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 محو الغاء الرئيسى االخر

تم محو/شطب السجل  امر محو    25111114، وفى تاريخ    166عزت توفيك كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111116، وفى تاريخ    12412نبيل عبد الحليم جوهر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25111116، وفى تاريخ    1152هناء حسن ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25111116يخ ، وفى تار   22556سعيد عبد هللا دمحم عبد المتولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111116، وفى تاريخ    12114محمود عيسى دمحم عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111125فى تاريخ ، و   16551ماهر سالمه عوض بباوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111125، وفى تاريخ    23661دمحم رمضان فهيم غريبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25111121، وفى تاريخ    22166باسم فخرى عزيز جاد الرب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25111124، وفى تاريخ    16165سعيد عجمى دمحم عبد الواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111125، وفى تاريخ    25656يده برلم : كليب محمود حماد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 23

 امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25111125، وفى تاريخ    21561مدحت دمحم يوسف عفيفى السمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25111126، وفى تاريخ    21662فرد  ،  سبك ليده برلم :  وائل دمحم سليمان سالم  ،  تاجر   - 25

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25111126، وفى تاريخ    24213هشام دمحم وجدى عبد الحميد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم    25111126، وفى تاريخ    16125سانين محمود حسين فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبد الراضى ح   - 26

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111126، وفى تاريخ    25326طه ربيع ريحان خميس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 امر محو لترن التجاره

تم    25111126، وفى تاريخ    16111عبيد يوسف حماد يوسف احمد يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25111126، وفى تاريخ    13616اليك لبيب رزق تعلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25111126، وفى تاريخ    11465كرم توفيك حناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 االخر محو اللغاء الرئيسى

تم محو/شطب السجل     25111126، وفى تاريخ    23614احمد سعيد ابراهيم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25111126، وفى تاريخ    16121احمد محمود عبد الراضى غازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 امر محو لترن التجارهالسجل  

تم محو/شطب السجل     25111126، وفى تاريخ    16133رومانى مينا عزيز عازر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 امر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25111153وفي تاريخ ،   6535د ،، سبك ليده برلم سعديه دمحم هاشم مصطفى  تاجر فر -  1

 جنيه   15555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111153وفي تاريخ ،   26241عمر وليد احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   155555.555المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:   تعديل رأس

تم تعديل رأس المال , وصف   25111153وفي تاريخ ،   16436سها دمحم ابراهيم الجوهرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   5555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111153وفي تاريخ ،   5661ده برلم حسين لطب احمد على  تاجر فرد ،، سبك لي -  4

 جنيه   15555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   25111154وفي تاريخ ،   22511عماد عطية هللا سدران جرجس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   255555.555مال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس ال

تم تعديل رأس المال , وصف   25111156وفي تاريخ ،   11435ناصر احمد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   25111156وفي تاريخ ،   24362،، سبك ليده برلم  شريف عبد الشافى عبد الحميد عبد الشافى  تاجر فرد -  6

 جنيه   55555555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     25111112وفي تاريخ ،   25266محمود يوسف دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   455555.555س المال ليصبح رأس ماله ،تعديل رأ

تم تعديل رأس المال , وصف   25111112وفي تاريخ ،   6661احمد دمحم العدل فهمى حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   2555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111113وفي تاريخ ،   11316يده برلم احمد حسن عبده حسن  تاجر فرد ،، سبك ل -  15

 جنيه   555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25111113وفي تاريخ ،   21155احمد حسنين اسماعيل حسنين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   555555.555المال ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس

تم تعديل رأس المال , وصف   25111113وفي تاريخ ،   16613حسام احمد حسين عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   5555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25111114وفي تاريخ ،   22156فرد ،، سبك ليده برلم احمد عبد المعز محمود دمحم نصر  تاجر  -  13

 جنيه   155555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111116وفي تاريخ ،   15354وليد دمحم الصاوى عمران  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   155555.555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:  

تم تعديل رأس المال ,   25111116وفي تاريخ ،   14662ماجد حبيب ايلياس تاوضروس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   25555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25111111وفي تاريخ ،   25551تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد صابر عبده عبد الحليم   -  16

 جنيه   35555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25111111وفي تاريخ ،   25161احمد اسماعيل احمد اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   55555.555أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعديل رأس المال , وصف   25111111وفي تاريخ ،   14631احمد امام احمد امام  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   25111125وفي تاريخ ،   22565الصادق النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  دمحم عبد الصادق توفيك عبد -  11

 جنيه   555555.555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وصف  تم تعديل رأس المال ,  25111125وفي تاريخ ،   16665عزت رضا عزت شهدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   1555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111124وفي تاريخ ،   14516ايمن جعفر للتوريدات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم   25111124وفي تاريخ ،   14516ايمن جعفر لتجارة وتوزيع وتوريد لوازم الديكور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   155555.555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصف   25111125تاريخ ،  وفي  6116دمحم رفاعى عبد الاله  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 جنيه   15555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111125وفي تاريخ ،   6116دمحم رفاعى عبد الاله  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   25555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111126وفي تاريخ ،   16333سامح ماهر فهمى عياد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   255555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111126، وفي تاريخ   13454نسيم عبيد بنايوتى يوسف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111126وفي تاريخ ،   25613ايمن سمير توفيك نسيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   25111126وفي تاريخ ،   24663عمرو منصور ابراهيم منصور غنية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   155555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25111126يخ ، وفي تار  6166دمحم عبد هللا احمد على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعديل العنوان , وصف تم  25111153وفي تاريخ  26346ابراهيم موسى محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 ش المصطفى من ش عمر بن الخطاب جسر السويس  235الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  26341ابراهيم احمد حامد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

  3ش  1م  16ب  1255الـتأشير:   ، م النهضه مساكن ايجيكو 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111153وفي تاريخ  26351فام يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     وائل وليم -  3

 التجمع االول البنفسج  4، مول 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111153وفي تاريخ  26351وائل وليم فام يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

وليد برلم  2515/2/11بن العاص من فتحى المدان الطوابك فيصل ونوع التجاره طلمبات مياه وتاريخ االفتتاح  ش عمرو 2، 

255144  

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  26352هانى السيد حمد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

  663الصغيره شمال طريك السخنه التجمع الثالث المطعه  الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه الورش

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  26352هانى السيد حمد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

من  36اد فيما عدا الفمره ش تحسين فرغلى المنطمه االولى ونوع التجارهي مكتب ديكورات استانلس ستيل واستير 5الـتأشير:   ، 

  312545وليد برلم  2515/12/15وتاريخ االفتتاح  11والمجموعه  6المجموعه 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111153وفي تاريخ  26346هدى صفى جاد سعدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 بالدور االرضى ش دمحم الصعيدى من ش مكه الجزيرة المديمة شمه  1، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  6535سعديه دمحم هاشم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 ش الشيمى  6الـتأشير:   ، تم تصحيح العنوان ليصبح عرب الجرعان خلف الطاله الشمسيه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  26346برلم     اكرامى ممتاز عبد العليم خالد ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  1

 ش اسكندريه من ش التروللى  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  26355دمحم فرج صادق على حيدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 16صر شمه رلم ش عثمان بن عفان من جمال عبد النا 16الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25111154وفي تاريخ  16316محمود سامى فهمى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

وليد  2511/11/5فى  15513ش الصادق االمين االميريه اودع برلم  22وصف الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان بلون 

  426536برلم

تم تعديل العنوان , وصف  25111154وفي تاريخ  26354ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     تامر صالح -  12

 التجمع االول الدور االرضى  5البنفسج  112الـتأشير:   ، ق 

ن , وصف تم تعديل العنوا 25111154وفي تاريخ  26354تامر صالح ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

الـتأشير:   ، ش عمر بن الخطاب بملن احمد دمحم نور الدين مركز فايد ونوع التجاريه مكتب مماوالت عموميه واستغالل المحاجر 

 غرفه االسماعيليه  6665وليد برلم  2514/5/4والخرسانه الجاهزه وتاريخ االفتتاح 

تم تعديل العنوان ,  25111154وفي تاريخ  26353يده برلم    احمد ماهر عبد الظاهر عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك ل -  14

 ش زكى بندارى بجوار مسجد الشهيد  24وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111154وفي تاريخ  25631حماده رشدى صديك احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 مستكاوى تمسيم سيجال الشرفا ش ال 16الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  25111155وفي تاريخ  13656ريمون سمير ناجى جاد الكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان الخصوص امام مولف االتوبيس الخانكه المليوبه اودع برلم   فى  وليد بدائم رلم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111155وفي تاريخ  26356دمحم جوده عبد الرؤف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 الحى االول  4مج  1شمه  36، بدر عماره 

عديل العنوان , تم ت 25111155وفي تاريخ  23316دمحم امين الشافعى عبد الفتاح حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ش االربعين  22وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111155وفي تاريخ  26356حامد سيد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 ش اوالدزيدان من التروللى  4، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  26363سبك ليده برلم    محمود عثمان احمد دمحم ، تاجر فرد ،   -  25

 ش الصادق االمين تمسيم م االمل بجوار مدرسه االمراء الخاصه خلف مساكن العبد  1الـتأشير:   ، شمه بالعمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  26361احمد سعيد دمحم كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 مشروع وان لطاميه  5153الـتأشير:   ، ممر ادارى 

تم تعديل العنوان ,  25111156وفي تاريخ  26356رشا دمحم سليمان عبد الفتاح عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الحى االول المجاورة الخامسه  15وصف الـتأشير:   ، بدر 

تم تعديل العنوان ,  25111156وفي تاريخ  26362بد السميع عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمان كمال ع -  23

 التجمع الخامس  61شمه بدروم ش  243وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  11435ناصر احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 أشير:   ، تعديل العنوان ليصبح ش العجمى كفر الباشا الـت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  26365عصام السيد احمد دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 ش طنطا من ش الشيخ مصطفى الشريف عزبه النخل  25الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  16236فرد ،  سبك ليده برلم    سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر  -  26

 ش مرزا بوالق ابو العال الدور الرابع وكاله البلح  16الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح 

تعديل العنوان , وصف  تم 25111156وفي تاريخ  16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 المنطمه الصناعيه م العبور  25534ب  6الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 ش مرزا بوالق ابو العال الدور الرابع وكاله البلح  16الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 المنطمه الصناعيه م العبور  25534ب  6الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  16236سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح ثابت بحيره  -  35

 ش مرزا بوالق ابو العال الدور الرابع وكاله البلح  16الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156 وفي تاريخ 16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 المنطمه الصناعيه م العبور  25534ب  6الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  26325كريم دمحم جبر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 ابو رجيله المحل الثانى  26ش المهدى حنفى من ش الغد العربى من ش  2ليصبح  الـتأشير:   ، تصحيح عنوان الممر الرئيسى

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  26365ناجى صالح احمد العياط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 لطاع يو مدينه المستمبل  156الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25111156وفي تاريخ  14516ر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمن جعفر للتوريدات ، تاج -  34

 15166ش صالح الدين االيوبى الملج بملن احمد البدرى الشرلاوى اودع برلم 6الـتأشير:   ، تم اضافه فرع الخانكه مركز الخانكه 

 المليوبيه  62563برلم دائم  2511/11/11فى 

تم  25111156وفي تاريخ  14516وتوزيع وتوريد لوازم الديكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمن جعفر لتجارة  -  35

ش صالح الدين االيوبى الملج بملن احمد البدرى  6تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم اضافه فرع الخانكه مركز الخانكه 

 لمليوبيه ا 62563برلم دائم  2511/11/11فى  15166الشرلاوى اودع برلم

تم تعديل العنوان ,  25111111وفي تاريخ  26361موفك احمد دمحم احمد عبد هللا باشا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 شمه  -ش دمحم عويضه من ش جمال عبد الناصر  3وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25111111تاريخ  وفي 26366فاطمه مصطفى محمود مدكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 الدور االرضى مول الجامعه مدينه الشروق  1Aوصف الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25111111وفي تاريخ  26366شنوده عياد عجيب ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 قسوق الجامعه م الشرو 15الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25111112وفي تاريخ  26363رجب مصطفى دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ش ورشه البالط عبد هللا رفاعى الدور االرضى  21الـتأشير:   ، 

م تعديل العنوان , وصف ت 25111112وفي تاريخ  26364حنان مريد ابراهيم ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 ش حماده زهران من ش دمحم رجب  6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111112وفي تاريخ  26361دمحم احمد رفيك دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 خلف مجمع السويدى  3تجمع  4المحليه  6الـتأشير:   ، عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25111112وفي تاريخ  26365العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ابو بكر عصام عبد -  42

 ش البنن االهلى  1مجاوره  3حى  26عماره  5الـتأشير:   ، بدر شمه 

وصف تم تعديل العنوان ,  25111112وفي تاريخ  26365ابرام عادل مجلع راغب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 تمسيم امنحتب محل باالرضى 23بلون  14الـتأشير:   ، ق 

تم تعديل العنوان , وصف  25111113وفي تاريخ  26366عبد الرحمن دمحم سالمه احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 الـتأشير:   ، ش ارض وفاء حجازى من ش مكه الفالحه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111113وفي تاريخ  21155رد ،  سبك ليده برلم    احمد حسنين اسماعيل حسنين ، تاجر ف -  45

 تمسيم بد من طه حسين النزهه اودع برلم   فى   برلم دائم 22ش سيد مازن بلون  5الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  25111113وفي تاريخ  21155احمد حسنين اسماعيل حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

مدينه العبور المليوبيه بنشاط معرض ادوات منزليه  15لطعه  33الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان الحى الثانى محليه 

 اودع برلم  فى   برلم دائم  15555ولعب اطفال وخردوات براس مال 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111113وفي تاريخ  26366هند سيد سلطان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 ، ش دمحم سليم من ش جمال سكران كفر ابو صير 

تم تعديل العنوان , وصف  25111113وفي تاريخ  26366ياسر عبد الوهاب على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 الـتأشير:   ، ش مصطفى العفشه المرج الغربيه

تم تعديل العنوان ,  25111113وفي تاريخ  26365ايهاب مجدى عبد الظاهر سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ش دمحم نجيب  11وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25111114وفي تاريخ  26361اد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبد هللا نصر الدين ج -  55

 ش المرور حاليا من ش الثالثتين منشيه السد العالى  15وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 

العنوان , وصف تم تعديل  25111114وفي تاريخ  21415دمحم صالح مصلح صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 ش فتحى شلبى امام مدرسه الشمس من محمود سعد عزبه النخل  1الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  25111114وفي تاريخ  1656اسامه عفيفى ابراهيم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

ش محمود عباس من ش كفر كهرمس عماره الحاج كمال طنطاوى فيصل بنشاط  1 الـتأشير:   ، تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان

 اودع برلم   فى  وليد بدائم رلم  55555مطعم مشويات وسمه تجاريه عجيبه للمشويات براس مال 

ان , تم تعديل العنو 25111114وفي تاريخ  26362سعاد فتحى سيد ابراهيم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 ش طلمبات الخزان مدينه الصفا  36وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111116وفي تاريخ  25415نبيل عطا فرج هللا ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 العبور تابع 25415دائم رلم وليد ب 2511/11/14بالدور الثانى اودع برلم  فى  4شمه  2مدخل  1الـتأشير:   ، اضافه فرع بلون 

تم تعديل العنوان , وصف  25111116وفي تاريخ  25415نبيل عطا فرج هللا ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 بالدور الثانى الحرفين 4شمه  2مدخل  1الـتأشير:   ، بلون 

تم تعديل العنوان ,  25111116وفي تاريخ  26366برلم     دمحم عبد الفتاح محمود عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  56

  5شمه  1مدخل  65وصف الـتأشير:   ، مساكن الجمهوريه بلون 

تم تعديل العنوان , وصف  25111116وفي تاريخ  23633دمحم سعودى تمام مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 جتماعى كفر الشرفا ش شباب حسن من المركز اال 4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111116وفي تاريخ  23633دمحم سعودى تمام مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 2516/15/16ش مؤسسه الزكاه ونوع التجاره ممله وتسالى وتاريخ االفتتاح  315الـتأشير:   ، دكان بالدور االرضى بالعمار رلم 

 العبور  23633وليد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25111116وفي تاريخ  23633دمحم سعودى تمام مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

ش شباب حسن من المركز كفر الشرفا بنشاط تعبئه وتغليف وتوزيع سكر براس  4الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان 

 تابع العبور  23633وليد بدائم رلم  2511/11/16ى  اودع برلم   ف 15555مال 

تم تعديل العنوان ,  25111116وفي تاريخ  23556محسن طه عمر عفيفى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

ه التجاريه ورشه وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان ابو صير مدخل الدكتور دمحم عويان خلف مطعم البرنس البدرشين السم

 البرنس والنشاط ورشه حداده

تم تعديل العنوان , وصف  25111116وفي تاريخ  26366احمد حسين عبد الحميد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

  3شمه  1مدخل  15الـتأشير:   ، م الجمهوريه ب 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111111وفي تاريخ  26315مصطفى دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 التجمع الخامس  2م  4الحى  16ش  151، محل بالعمار 

تم تعديل العنوان , وصف  25111111وفي تاريخ  15416امير دمحم حسنى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

د الحكيم الرفاعى من عباس العماد مدينه نصر اضافه سمه تجاريه للفرع صروح الدوليه ش عب 6الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 بنفس النشاط اودع  برلم   فى  وليد بدائم رلم 

تم تعديل العنوان ,  25111111وفي تاريخ  26361ياسمين حسن احمد حسن السويسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 مركز المدينه التجمع الخامس  3لطاع  355ق 2ميجا مول  1s2s3وصف الـتأشير:   ، محالت 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  26312دينا منصور حنفى سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 مساكن المنال المطاميه  33شمه  1الـتأشير:   ، عمارة 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  26314سبك ليده برلم      مجدى سعد كامل جاد ، تاجر فرد ، -  66

 ش نصر عبد الوهاب جسر السويس  156الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  16665عزت رضا عزت شهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

  صبرى منصور النزهه الجديده بنفس النشاط توكيالت تجاريه وتجاره موبايالت ش دمحم 14الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  16665عزت رضا عزت شهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 كتب توزيع موبايالت ش احمد عبد الوهاب من ش دمحم نجيب بنشاط م 1الـتأشير:   ، اضافه رئيسى اخر بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  25111125وفي تاريخ  26313وكاله رومان للدعايه واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 التجمع الخامس  65ق  2م  2حى  166عمار  2وصف الـتأشير:   ، غرفه من شمه دور 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  26311برلم    كريم دمحم اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  65

  1مدخل  126الـتأشير:   ، مساكن العبد المديم بلون 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  16665عزت رضا عزت شهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 ش احمد عبد الوهاب من دمحم نجيب  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  16665عزت رضا عزت شهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

ش احمد عبد الوهاب من ش دمحم نجيب ونوع التجاره توكيالت تجاريه اضافه نشاط تجاره موبيالت وتاريخ االفتتاح  1الـتأشير:   ، 

 العبور  16665وليد برلم  2516/6/1

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  16416محمود اسماعيل السيد بسيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 بالمنطمه السابعه الحى االول التجمع الخامس  245الـتأشير:   ، الفيال رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25111121وفي تاريخ  26452خلود احمد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 اللوتس  21الـتأشير:   ، حجره من الشمه عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25111121وفي تاريخ  26316منى احمد حسين على لطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 د حى المصراويه الماهره الجديده شارع التسعين  14الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111121وفي تاريخ  26356حامد سيد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

محل بنشاط ورشه لتشغيل وتوريد جميع -ش اوالد زيدان من التروللى بركه الحاج  1، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان المرج 

 العبور  26356وسمه تجاريه الفورج اودع برلم  وليد برلم  15555 انواع اعمال الحداده براس مال

تم تعديل العنوان , وصف  25111121وفي تاريخ  26451احمد على دمحم على لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 التجمع الخامس شمه  2ش الشويفات الحى الخامس المنطمه الخامسه عمارات د /  351الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111121وفي تاريخ  26316اشرف حسين عبد الحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 الـتأشير:   ، ش الشيخ مصطفى الشريف ع النخل 

وصف الـتأشير:   تم تعديل العنوان ,  25111121وفي تاريخ  26356حامد سيد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 ش اوالد زيدان ش التروللى بركه الحاج  1، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111121وفي تاريخ  26356حامد سيد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 العبور  26356وليدبرلم  2511/11/5ش اوالد زيدان من ش التروللى ونوع التجاره مخبز بلدى نصف الى وتاريخ االفتتاح  4، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111121وفي تاريخ  26311مينا سعيد سليمان الوردانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 ارض االستثمار بالطريك الدائرى المطاميه  14من لطعه  1الدور االول مول تجارى رينج روود لطعه  115الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25111121وفي تاريخ  26455بسام عاطف ناجى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

  1مساكن الدلتا  2شمه  63الـتأشير:   ، ب 

تم تعديل العنوان ,  25111124وفي تاريخ  26415احمد عبد المنعم ابراهيم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 ش ورشه سيد هارون امام ادارة المرج  13الـتأشير:   ، شمه بالعمار وصف 

تم تعديل العنوان , وصف  25111124وفي تاريخ  11535يحيى على دمحم متولى راجح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 د وتعبئه المواد الغذائيه فى ش الضغط الهرم جيزه بنفس النشاط توري 126الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان التالى 

تم تعديل العنوان , وصف  25111124وفي تاريخ  26456دمحم على عبد الهادى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 6بلون  1مساكن اطلس  3الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25111124وفي تاريخ  26455حنان دمحم السيد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

  4بورتونيو كايرو ذا بارن المطاع ال   F 34 Aالـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25111124وفي تاريخ  26454دينا عالء الدين دمحم احمد طعيمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 التجمع االول  2بنفسج  62العمار  5وصف الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111124وفي تاريخ  26456دينا عزيز عوض بباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 ش امين حماده الشيخ منصور  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111124وفي تاريخ  11661دمحم رمضان السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 بمنطمه السادس العبور  14515الدور االرضى بالعمار بلون  2تأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح شمه رلم الـ

تم تعديل العنوان , وصف  25111124وفي تاريخ  26411منصور امين حكيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 السد العالى اكتوبر منشيه  6ش عبد المنعم رياض من ش  6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111124وفي تاريخ  26453دمحم بهاء زكى سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 التجمع االول  3الياسمين  31عمار  1، شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ديل العنوان , وصف الـتأشير:   تم تع 25111124وفي تاريخ  15533سعيد عبد هللا موعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

ش سمير مرسى من حسين هيكل عباس العماد م نصر اودع  1، تم اضافه فرع بالعنوان شمه بالدور االول فوق االرضى بالعمار 

 برلم   فى وليد بدائم رلم

تعديل العنوان , وصف تم  25111124وفي تاريخ  6561امل فؤاد دمحمين عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

الـتأشير:   ، تم اضافه نشاط رئيسى اخر بالعنوان بالط زخيره المنطمه الحرفيه الداخله بنشاط ورشه لحام كهرباء براس مال 

 جنيه  155555

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  13151بيشوى عادل صدلى صادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 نموذج ب الدور االرضى بالجمع الصناعى مدينه بدر  33تأشير:   ، وحده الـ

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  26416صالح دمحم عبد المادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 ش االمام مالن من ش جمال عبد الناصر  11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25111125وفي تاريخ  13151ادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    بيشوى عادل صدلى ص -  16

 نموذج ب الدور االرضى بالمجمع الصناعى بمدينه بدر 33الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان وحده 

تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    تم 25111125وفي تاريخ  6116دمحم رفاعى عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 جنيه 15555، تم تعديل راس المال للتابع ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111125وفي تاريخ  26414خالد دمحم عفيفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ش السالم 2م  255، العبد الجديد بلون 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  26416الجنيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     سعد سمير سعد دمحم -  11

  3محل  1م  46ب  1الـتأشير:   ، م السالم اطلس 

تم تعديل  25111126وفي تاريخ  26422محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

بجوار الجامعه االمريكيه منطمه المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس ضاحيه الشرق فيال  153الـتأشير:   ، فيال العنوان , وصف 

 دوبلكس بالدور االرضى واالول 

تم تعديل  25111126وفي تاريخ  26422محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

بلبيس ملن محمود عبد الرازق حسن مركز بلبيس نشاطه تجاره  3لـتأشير:   ، جمعيه المهندسين العرب بوابه العنوان , وصف ا

 الزلازيك 155656وليد برلم  2554/3/3وتوريد وتركيب جميع لطاعات االلمونويم وتاريخ االفتتاح 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  26425وليد عبد الكريم سالم المزين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 مجاوره الثامنه التجمع االول  6الـتأشير:   ، عماره 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25111126وفي تاريخ  26411دمحم مراد نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 ش النصر ابو رجيله الخمسين  2، 

تم تعديل العنوان ,  25111126وفي تاريخ  26416شنوده بولس جاد السيد بباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 ش حازم زيدان من ش التروللى التمسيم الجديد 4وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان  25111126خ وفي تاري 26426مؤسسه بكر الجارحى لتوريد االسمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 النهضه  2شمه  1مدخل  16بلون  1455, وصف الـتأشير:   ، اطلس 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  25513اسحاق شاكر رياض رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

ش لطب شبل من ش الفريد ارض الجنينه عزبه  61ان ليصبح الـتأشير:   ، تصحيح عنوان الممر الرئيسى باضافه رلم العمار للعنو

 النخل الغربيه 

تم تعديل العنوان ,  25111126وفي تاريخ  26426عصام عبد المعطى على محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 ال الروبيكى مدينه الجلود  6وصف الـتأشير:   ، بدر عنبر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  16361لحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبد الحليم يوسف عبد ا -  156

 بالدور االرضى بالمستشفى الجوى التخصصى من ش التسعين بالتجمع الخامس الماهره الجديده  1الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  26424كريم عثمان احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 ش عبد هللا النديم حى النرجس التجمع الخامس  532الـتأشير:   ، حجرة بالعمار 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  26426برسوم بارح فرهود توفيلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 ش رشاح ابو صير حوض الطويل الـتأشير:   ، ش ابو مجدى من 

تم تعديل العنوان ,  25111126وفي تاريخ  26433مجدى على عبد الرحمن طاهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 مدينه المستمبل الشروق 6لطاع  66وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25111126تاريخ  وفي 26433مجدى على عبد الرحمن طاهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

النزهه ونوع التجاره توريدات ومماوالت فيما عدا مجاالت  24تى مدينه ضباط الهايكستب شمه  3وصف الـتأشير:   ، عمارة 

  425331وليد  2555/6/1الدعايه واالعالن والكمبيوتر وتاريخ االفتتاح 

تم تعديل العنوان ,  25111126وفي تاريخ  26434فرد ،  سبك ليده برلم     محمود احمد دمحم عبد الصمد دغيدى ، تاجر -  113

 1الياسمين  35وصف الـتأشير:   ، ش ق 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  26435خالد سيد عبد العزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 لنخل الغربيه الـتأشير:   ، ش رشدى مدينه الزهور عزبه ا

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  16365حسن احمد حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

  5555العبور براسمال  1شمه  23م عمارة  63الـتأشير:   ، افتتاح ممر رئيسى اخر ونشاطه مكتب نمل عمال بالعنوان الحى الثامن 

تم تعديل العنوان ,  25111126وفي تاريخ  12515وان طاحون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هانى صبحى رض -  116

 تمسيم وليم عبد الشهيد  556ش حسين حجازى من ش سند عبد الحكيم لطعه  2وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126في تاريخ و 13615دمحم حمدى مراد نغماش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح حوض داود الطريك الدائرى كفر ابو صير من مؤسسه الزكاه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  25561صالح فتحى سيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 يد من ش جمال عبد الناصر الـتأشير:   ، ش عبد المج

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  25561صالح فتحى سيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان ش عبد المجيد من ش جمال عبد الناصر بنفس النشاط 

تم تعديل العنوان ,  25111126وفي تاريخ  26432سبك ليده برلم     على جاد الرب على عبد الاله ، تاجر فرد ،  -  125

 ليراط  15سهم  21.1425خضار سوق العبور  13عنبر  442وصف الـتأشير:   ، محل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111153وفي تاريخ  21331م   دمحم جاد دندراوى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  1

 تم حذف نشاط / تشغيل رخام وتوريدات ومماوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111153وفي تاريخ  16436سها دمحم ابراهيم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 مع مخلفات دون تدويرها وخدمات بتروليه (تمن اضافه نشاط / خدمات بيئه )ج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصف 25111153وفي تاريخ  24551الطبالوى دمحم عبد الموجود محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير:  تم اضافه نشاط / ورشه مفروشات

تم تعديل النشاط , وصف 25111154وفي تاريخ  16316محمود سامى فهمى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير:  تم اضافه نشاط / توريدات بحريه وتموين سفن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111154وفي تاريخ  24654سيد ناجى شاكر السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 اضافه نشاط خدمات نظافه ورفع مخلفات

تم تعديل النشاط , وصف 25111155وفي تاريخ  26334كرى يوسف جمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   جمال سمير ش -  6

التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / تجارة المشغوالت اليديويه من الخوص والمش وسعف النخيل والغاب والحلفا واالخشاب والجلود 

لعطريه وخالصات الزهور ومساحيمها ومنتجات الخزف وااللباستر والملح الطبيعيه وجريد النخيل والنباتات الطبيعيه والزيوته ا

 الصخرى والتوريدات العموميه فى حدود المصرح به والتصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111156وفي تاريخ  16642ايهاب امين عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 ر عمارىتعديل النشاط ليصبح استثما

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111156وفي تاريخ  11435ناصر احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 11والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط االستيراد فيما عدا الفمره 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111156وفي تاريخ  5661حسين لطب احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 تعديل النشاط الرئيسى ليصبح / مخبز بلدى الى

شير:  تم تعديل النشاط , وصف التأ25111156وفي تاريخ  15263عصام عمر احمد غالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 تعديل النشاط الى تجاره احذيه وشنط وتصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111111وفي تاريخ  15656نشات دمحم ابراهيم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 تم حذف نشاط توريد افراد االمن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111113تاريخ وفي  11316احمد حسن عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 تم اضافه نشاط / كاترينج وتوريدات مواد غذائيه وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه

تم تعديل النشاط , وصف 25111113وفي تاريخ  21155احمد حسنين اسماعيل حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 6من المجموعه  36والفمره  11اد والتصدير فيما عدا المجموعه التأشير:  اضافه نشاط االستير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111113وفي تاريخ  11662وليد بخيت خلف للدس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 اضافه نشاط توريد مالبس جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه واكسسواراتها

تم تعديل النشاط , وصف 25111114وفي تاريخ  24156د البصير دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حماده نادى عب -  15

 التأشير:  تم تعديل النشاط ليصبح بيع وتوريد المستلزمات الطبيه فيما عدا بيع وتوريد وتجاره االدويه وتصنيعها

تم تعديل النشاط , وصف 25111114وفي تاريخ  22156لم   احمد عبد المعز محمود دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  16

 التأشير:  اضافه نشاط المماوالت العموميه

تم تعديل النشاط , وصف 25111116وفي تاريخ  16416دمحم عبد الحميد دمحم عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 سياراتالتأشير:  تم اضافه نشاط صيانه سيارات وبيع لطع غيار 

تم تعديل النشاط , وصف 25111116وفي تاريخ  14662ماجد حبيب ايلياس تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح بيع وتفصيل المشمعات

تم تعديل 25111125وفي تاريخ  22565دمحم عبد الصادق توفيك عبد الصادق النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات لعب اطفال وتوريد االخشاب واالجهزه الرياضيه والكهربائيه 

والمنزليه والمالبس فيما عدا المالبس العسكريه واكسسواراتها واالت والمعدات وماكينات السى ان سى ولطع غيارها واالستيراد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

( دون ماكينات الطباعه وماكينات التصوير واالنشطه التى تستلزم موافمه  6من المجموعه  36والفمره  11موعه )فيما عدا المج

 امنيه

تم تعديل النشاط , 25111125وفي تاريخ  1662نبيل عبد اللطيف عبد المؤمن النمباشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 ل معادن وتصنيع وغالياتوصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح تشكي

تم تعديل النشاط , 25111125وفي تاريخ  25614عصام عبد الرحيم اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير:  تم تعديل النشاط ليصبح اداره المطاعم

تم تعديل النشاط , وصف 25111121يخ وفي تار 21466دالل سمير تماوى منمريوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير:  اضافه نشاط مماوالت عموميه

تم تعديل النشاط , وصف 25111124وفي تاريخ  6561امل فؤاد دمحمين عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 تالتأشير:  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره االحماض وافالم االشعه المستهلكه والتوريدا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111124وفي تاريخ  15533سعيد عبد هللا موعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 تعديل النشاط ليصبح توريد المالبس الجاهزه والتصدير

يل النشاط , وصف تم تعد25111124وفي تاريخ  24656اسماء امام عبد الحكيم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير:  تعديل النشاط / تصنيع وتعبئه وتغليف مستحضرات التجميل والزيوت الطبيعيه

تم تعديل النشاط , وصف 25111125وفي تاريخ  13151بيشوى عادل صدلى صادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 25111126وفي تاريخ  16665عد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مارى عياد عبد هللا مس -  26

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح مكتب رحالت داخليه

تم تعديل النشاط , وصف 25111126وفي تاريخ  26216ايمن احمد عبد الجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 6من المجموعه  36والفمره  11الى مكتب شحن وتخليص جمركى واستيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  التأشير:  تعديل النشاط

 وشحن دولى وتوريدات وتخزين وخدمات بتروليه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111126وفي تاريخ  24316دمحم دمحم زيدان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 ليصبح / مماوالت وتوريدات عموميه فى حدود المصرح بهتعديل النشاط 

تم 25111126وفي تاريخ  24316مؤسسه دمحم زيدان للمماوالت والتوريدات العموميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح / مماوالت وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به

تم تعديل النشاط , وصف 25111126وفي تاريخ  26251عادل دمحم المصيلحى فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح بيع حلوى من عجين

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111121وفي تاريخ  26451سبك ليده برلم     احمد على دمحم على لطب ، تاجر فرد ، -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111156وفي تاريخ  26356رشا دمحم سليمان عبد الفتاح عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25111126وفي تاريخ  26411دمحم مراد نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111111وفي تاريخ  26361موفك احمد دمحم احمد عبد هللا باشا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111112وفي تاريخ  26365و بكر عصام عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اب -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111116وفي تاريخ  23633دمحم سعودى تمام مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111126وفي تاريخ  25561د حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صالح فتحى سي -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111126وفي تاريخ  26416سعد سمير سعد دمحم الجنيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111112وفي تاريخ  26365فرد ،  سبك ليده برلم   ابرام عادل مجلع راغب ، تاجر  -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111155وفي تاريخ  26356حامد سيد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111114وفي تاريخ  26361بك ليده برلم   عبد هللا نصر الدين جاد اسماعيل ، تاجر فرد ،  س -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111121وفي تاريخ  26316منى احمد حسين على لطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111126وفي تاريخ  26426رلم   عصام عبد المعطى على محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111156وفي تاريخ  26365ناجى صالح احمد العياط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111121في تاريخ و 26452خلود احمد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111156وفي تاريخ  26363محمود عثمان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25111126في تاريخ و 26422محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111113وفي تاريخ  26366هند سيد سلطان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , وصف ت25111156وفي تاريخ  16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111156وفي تاريخ  16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كة , وصف تم تعديل نوع الشر25111156وفي تاريخ  16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111121وفي تاريخ  26356حامد سيد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111116وفي تاريخ  26366دمحم عبد الفتاح محمود عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 صف التأشير: خاصو

تم تعديل نوع الشركة , 25111126وفي تاريخ  26433مجدى على عبد الرحمن طاهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111111وفي تاريخ  26315مصطفى دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111156وفي تاريخ  26365عصام السيد احمد دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111121وفي تاريخ  26455بسام عاطف ناجى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111156وفي تاريخ  26362مان كمال عبد السميع عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اي -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111125وفي تاريخ  26312دينا منصور حنفى سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111126وفي تاريخ  26435الد سيد عبد العزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خ -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111111وفي تاريخ  26361ياسمين حسن احمد حسن السويسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111116وفي تاريخ  26366احمد حسين عبد الحميد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111126وفي تاريخ  26432على جاد الرب على عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111126وفي تاريخ  26416شنوده بولس جاد السيد بباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111155وفي تاريخ  26356دمحم جوده عبد الرؤف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111124وفي تاريخ  26411حكيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    منصور امين -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111156وفي تاريخ  26361احمد سعيد دمحم كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111126وفي تاريخ  26425لمزين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وليد عبد الكريم سالم ا -  36

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111111وفي تاريخ  26366شنوده عياد عجيب ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111113وفي تاريخ  26365، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايهاب مجدى عبد الظاهر سليمان -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111126وفي تاريخ  16361عبد الحليم يوسف عبد الحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111125وفي تاريخ  26414د ،  سبك ليده برلم   خالد دمحم عفيفى دمحم ، تاجر فر -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111125وفي تاريخ  13151بيشوى عادل صدلى صادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111124وفي تاريخ  26453   دمحم بهاء زكى سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111113وفي تاريخ  26366عبد الرحمن دمحم سالمه احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111124وفي تاريخ  26455حنان دمحم السيد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111153وفي تاريخ  26346هدى صفى جاد سعدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111113وفي تاريخ  26366ياسر عبد الوهاب على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111124وفي تاريخ  26456دمحم على عبد الهادى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تعديل نوع الشركة , تم 25111154وفي تاريخ  26354تامر صالح ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111153وفي تاريخ  26351وائل وليم فام يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

الشركة , وصف تم تعديل نوع 25111153وفي تاريخ  26352هانى السيد حمد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111111وفي تاريخ  26366فاطمه مصطفى محمود مدكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 وصف التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,25111121وفي تاريخ  26316اشرف حسين عبد الحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111126وفي تاريخ  26424كريم عثمان احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111124وفي تاريخ  26454دينا عالء الدين دمحم احمد طعيمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التأشير: خاص وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 25111125وفي تاريخ  26416صالح دمحم عبد المادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111153وفي تاريخ  26341ابراهيم احمد حامد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 شير: خاصالتأ

تم تعديل نوع الشركة , 25111125وفي تاريخ  26313وكاله رومان للدعايه واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111154وفي تاريخ  26353احمد ماهر عبد الظاهر عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 تأشير: خاصوصف ال

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111124وفي تاريخ  26456دينا عزيز عوض بباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111126وفي تاريخ  26426برسوم بارح فرهود توفيلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111112وفي تاريخ  26361دمحم احمد رفيك دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111121وفي تاريخ  26311مينا سعيد سليمان الوردانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111116وفي تاريخ  25415نبيل عطا فرج هللا ارمانيوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111125وفي تاريخ  26314مجدى سعد كامل جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111153وفي تاريخ  26346محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم موسى  -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25111126وفي تاريخ  26434محمود احمد دمحم عبد الصمد دغيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111124وفي تاريخ  26415ابراهيم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد عبد المنعم -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111112وفي تاريخ  26363رجب مصطفى دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111112وفي تاريخ  26364ل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حنان مريد ابراهيم ميخائي -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111153وفي تاريخ  26346اكرامى ممتاز عبد العليم خالد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111153وفي تاريخ  26355جر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم فرج صادق على حيدر ، تا -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25111126وفي تاريخ  26426مؤسسه بكر الجارحى لتوريد االسمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111125وفي تاريخ  16665سبك ليده برلم     عزت رضا عزت شهدى ، تاجر فرد ، -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25111114وفي تاريخ  26362سعاد فتحى سيد ابراهيم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25111125وفي تاريخ  26311يده برلم   كريم دمحم اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  66

 التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 25111156وفي تاريخ  16236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: كابتل لالستثمار العمارى   16642تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111156،  فى تاريخ :   -  1

 الى: انفيست ويل   24362ة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميد25111156،  فى تاريخ :   -  2

 الى: صول   15263تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111156،  فى تاريخ :   -  3

   that food guyالى: ذات فود جاى  11316تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111113،  فى تاريخ :   -  4

 الى: ايه بى بروبرتى  ريماكس   24635تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111114،  فى تاريخ :   -  5

 الى: مصنع عباد الرحمن   15563تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111114،  فى تاريخ :   -  6

 الى: زين المستلزمات الطبيه   24156الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم 25111114،  فى تاريخ :   -  6

 الى: مؤسسه الكوثر للمماوالت والتوريدات   22156تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111114،  فى تاريخ :   -  6

 وهرة لتجارة الغزل والنسيج  الى: الج 11662تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111116،  فى تاريخ :   -  1

 الى: الشرق االوسط للمماوالت   26216تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111116،  فى تاريخ :   -  15

 الى: فان كيدز ستور لالستيراد والتوريدات   22565تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111125،  فى تاريخ :   -  11

الى: وان استايل كوليكشن للمالبس الجاهزة  14661تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111125،  فى تاريخ :   -  12

 واليونيفورم  

 الى: بويلر لتشكيل المعدان وتصنيع الغاليات   1662تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111125،  فى تاريخ :   -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: ام ام   26312تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111124،  فى تاريخ :   -  14

الى: اى وير لتوريد المالبس الجاهزه  15533تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111124،  فى تاريخ :   -  15

 والتصدير  

 الى: هايبر العمدة   6116الشركة المميدة برلم  تم التأشير بتعديل اسم25111125،  فى تاريخ :   -  16

 الى: فايف ستار   25351تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111125،  فى تاريخ :   -  16

 الى: نسر البريه للرحالت   16665تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111126،  فى تاريخ :   -  16

 الى: المكه للمماوالت والتوريدات العموميه   26156تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111126تاريخ : ،  فى   -  11

 الى: الغاء السمه التجاره   24316تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111126،  فى تاريخ :   -  25

الى: مؤسسه دمحم زيدان للمماوالت  24316ل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعدي25111126،  فى تاريخ :   -  21

 والتوريدات العموميه  

 الى: النصر لالستثمار العمارى والمماوالت   26411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25111126،  فى تاريخ :   -  22

 الى: اليسر   26251الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم 25111126،  فى تاريخ :   -  23

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22156برلم       25111114احمد عبد المعز محمود دمحم نصر   ، تاريخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  امر    25111153، وفى تاريخ    12553تضامن  سبك ليدها برلم :  هشام فيصل وشركاه  ، شركة   - 1

 محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     25111153، وفى تاريخ    12553هشام فيصل وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 2

 امر محو لنمل الممر

تم    25111156، وفى تاريخ    6126زات  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : مجدى عبد الخالك سعد وشريكه للمخبو   - 3

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم    25111156، وفى تاريخ    6126مجدى عبد الخالك سعد وشريكه للمخبوزات  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 4

كل شرين حموله والشركة ليس لها فروع داخل او خارج ج م ع وبذلن يمحى ليد  محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة واستلم

 الشركة من السجل التجارى

تم    25111111، وفى تاريخ    1465دمحم عبد العزيز عبد المحسن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  امر محو اللغاء الفرع

تم    25111113، وفى تاريخ    6421محمود وشركائها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  شركة لطيفه احمد   - 6

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    25111113، وفى تاريخ    6421شركة لطيفه احمد محمود وشركائها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 6

 كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم 

تم    25111113، وفى تاريخ    6665مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  الغاء الفرع

تم محو/شطب    25111113، وفى تاريخ    6665رلم : حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها ب   - 1

 السجل  الغاء الفرع

تم محو/شطب    25111113، وفى تاريخ    6665شركة التوفيك للطباعه والنشر  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 15

 السجل  الغاء الفرع

تم    25111113، وفى تاريخ    6665يدها برلم : مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها  ، شركة تضامن  سبك ل   - 11

 محو/شطب السجل  الغاء الفرع

تم محو/شطب    25111113، وفى تاريخ    6665حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 12

 السجل  الغاء الفرع

تم محو/شطب    25111113، وفى تاريخ    6665ها برلم : شركة التوفيك للطباعه والنشر  ، شركة تضامن  سبك ليد   - 13

 السجل  الغاء الفرع

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156ياسمين شكرى بخيت وشريكتها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 14

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156ك ليدها برلم : سامى نصر هللا نخله وشريكته  ، توصية بسيطة  سب   - 15

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156اشرف فتحى بخيت وشريكتيه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 16

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156بسيطة  سبك ليدها برلم : ياسمين شكرى بخيت وشريكها  ، توصية    - 16

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156ياسمين شكرى بخيت وشريكتها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 16

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156ياسمين شكرى بخيت وشريكتها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156برلم : سامى نصر هللا نخله وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها    - 25

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156اشرف فتحى بخيت وشريكتيه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 21

 الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارىالسجل  تم فسخ 

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156ياسمين شكرى بخيت وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 22

 السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من 

تم محو/شطب    25111114، وفى تاريخ    1156ياسمين شكرى بخيت وشريكتها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 23

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم    25111116، وفى تاريخ    15645ية بسيطة  سبك ليدها برلم : هناء حسن ابراهيم ابو زيد وشريكها  ، توص   - 24

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم    25111116، وفى تاريخ    15645هناء حسن ابراهيم ابو زيد وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    25111111، وفى تاريخ    12123شركه كرم مصطفى عطيه دمحم وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    25111111، وفى تاريخ    12123شركه كرم مصطفى عطيه دمحم وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

، وفى تاريخ    3113كمال جرجس اسرائيل وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  -توب للصناعات الكهربائيه    - 26

 و/شطب السجل  امر محو لنمل ممر الشركة الى مكتب االستثمارتم مح   25111125

تم محو/شطب    25111124، وفى تاريخ    11154دمحم ناصر عبد المنعم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 21

 السجل  امر محو لنمل الممر

تم    25111124، وفى تاريخ    11154لم : حسام الدين دمحم اسماعيل وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها بر   - 35

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب    25111124، وفى تاريخ    11154دمحم ناصر عبد المنعم وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 31

 السجل  امر محو لنمل الممر

تم    25111124، وفى تاريخ    11154بسيطة  سبك ليدها برلم : حسام الدين دمحم اسماعيل وشركاه  ، توصية    - 32

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

   25111124، وفى تاريخ    21665شركة تشينج بيزنس )يحيى جمال وشريكه (  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 33

 ه وبذلن يمحى الميد من السجل التجارىتم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرين كافه حمول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   25111124، وفى تاريخ    21665شركة تشينج بيزنس )يحيى جمال وشريكه (  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 34

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

، وفى تاريخ    12566سبك ليدها برلم : شركة االمير حاتم عبد هللا ابراهيم عبد الحميد وشريكه  ، توصية بسيطة     - 35

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى   25111126

ريخ ، وفى تا   12566شركة االمير حاتم عبد هللا ابراهيم عبد الحميد وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 36

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة   25111126

تم محو/شطب السجل     25111126، وفى تاريخ    24534صابر زيدان وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 36

 امر محو لترن العين

تم محو/شطب السجل  امر    25111126، وفى تاريخ    24534الزيدان ماركت  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 36

 محو لترن العين

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال ,  25111156وفي تاريخ   ، 14126دمحم لطفى عبد العال وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   2455555.555ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال 

تم تعديل رأس  25111156وفي تاريخ   ، 14126احمد عبد المجيد عبد اللطيف وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   2455555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  25111112وفي تاريخ   ، 11126ه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،دمحم دمحم نور الدين خيال وشريك -  3

 جنيه   5555555.555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصف  25111116وفي تاريخ   ، 15355ادهم حفظى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   555555.555لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،ا

تم تعديل رأس  25111116وفي تاريخ   ، 16616صبحى عبد العزيز السيد وشريكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   155555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  25111125وفي تاريخ   ، 25111دمحم سامى صاير وشريكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   2555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  25111125وفي تاريخ   ، 25111دمحم سامى صابر وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   2555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  25111126وفي تاريخ   ، 25536احمد كمال طلبه وشركاؤه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   2555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  25111126وفي تاريخ   ، 11116عادل نصر عبد العال االلفى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   5555555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان ,  25111153وفي تاريخ  15516اشرف عادل دمحم امين وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

اودع  3مجمع تبارن الصناعى العاشر من رمضان مبنى أ شرق ب  136وصف الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 برلم   فى  وليد برلم

تم تعديل العنوان ,  25111153وفي تاريخ  15516ف عادل دمحم امين وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    اشر -  2

اودع  3مجمع تبارن الصناعى العاشر من رمضان مبنى أ شرق ب  136وصف الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان وحده رلم 

 برلم   فى  وليد برلم

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  12553شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    هشام فيصل وشركاه ،  -  3

مجمع البنون المنطمه الصناعيه االولى م العبور وبذلن يتم محو ليد الشركة من  6الـتأشير:   ، تم تصحيح العنوان ليصبح لطعه رلم 

 سجل العبور لنمل الممر الى محافظه المليوبيه 

تم تعديل العنوان , وصف  25111153وفي تاريخ  12553يصل وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    هشام ف -  4

مجمع البنون المنطمه الصناعيه االولى م العبور وبذلن يتم محو ليد الشركة من  6الـتأشير:   ، تم تصحيح العنوان ليصبح لطعه رلم 

 ه سجل العبور لنمل الممر الى محافظه المليوبي

تم تعديل العنوان ,  25111111وفي تاريخ  5665مصطفى يوسف ابراهيم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  5

  1ش اللواء كمال حجاب منشيه السد العالى محل رلم  52وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان  25111111وفي تاريخ  1465،  سبك ليدها برلم     دمحم عبد العزيز عبد المحسن وشركاه ، شركة تضامن -  6

 ش الزهور خلف مدارس الكرداس من ش التروللى الحرفيين 26, وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعديل  25111111وفي تاريخ  6665مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  6

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الفرع ليصبح ش خليل عبد الفتاح ش الشركات 

تم تعديل العنوان ,  25111111وفي تاريخ  6665حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  6

 ش خليل عبد الفتاح ش الشركات وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الفرع ليصبح 

تم تعديل العنوان ,  25111111وفي تاريخ  6665شركة التوفيك للطباعه والنشر ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

 وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الفرع ليصبح ش خليل عبد الفتاح ش الشركات 

تم تعديل  25111111وفي تاريخ  6665، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها -  15

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الفرع ليصبح ش خليل عبد الفتاح ش الشركات 

لعنوان , تم تعديل ا 25111111وفي تاريخ  6665حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

 وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الفرع ليصبح ش خليل عبد الفتاح ش الشركات 

تم تعديل العنوان ,  25111111وفي تاريخ  6665شركة التوفيك للطباعه والنشر ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  12

 فتاح ش الشركات وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان الفرع ليصبح ش خليل عبد ال

تم تعديل  25111113وفي تاريخ  6665مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  13

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان خليل عبد الفتاح ش الشركات 

تم تعديل العنوان ,  25111113وفي تاريخ  6665،  سبك ليدها برلم     حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه ، شركة تضامن -  14

 وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان خليل عبد الفتاح ش الشركات 

تم تعديل العنوان ,  25111113وفي تاريخ  6665شركة التوفيك للطباعه والنشر ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  15

 الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان خليل عبد الفتاح ش الشركات وصف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  25111113وفي تاريخ  6665مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  16

 ش الشركات العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان خليل عبد الفتاح 

تم تعديل العنوان ,  25111113وفي تاريخ  6665حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  16

 وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان خليل عبد الفتاح ش الشركات 

تم تعديل العنوان ,  25111113وفي تاريخ  6665دها برلم    شركة التوفيك للطباعه والنشر ، توصية بسيطة ،  سبك لي -  16

 وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان خليل عبد الفتاح ش الشركات 

تم تعديل العنوان ,  25111116وفي تاريخ  24565احمد جمعه عبد العزيز وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

 المنطمه الثانيه م نصر اول  62ش حسن الشريف بلون  6، تم تعديل العنوان ليصبح    وصف الـتأشير:

وفي تاريخ  11154يسراالفاسى وشركائها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -شركة الوطنيه للصناعات المعدنيه  -  25

 445 - 43/  444 - 41/ 442عنوان بالمطع ارلام تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم اضافه فرع كمصنع بال 25111125

 متر مربع م شمال خليج السويس اللامه مشروع صناعى اودع برلم   فى  وليد برلم 25555منطمه توسعات عتاله  بمساحه   31/ 

تم تعديل العنوان  25111124وفي تاريخ  26116احمد حامد ابراهيم سالم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  21

 ش ترعه الغزالى التروللى المطريه اودع  برلم   فى  وليد برلم  61, وصف الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  25111124وفي تاريخ  11154وصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    دمحم ناصر عبد المنعم وشركاه ، ت -  22

الحى الرابع م العبور وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل  11556بلون  35وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح فيال 

 التجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملوبيه 

تم تعديل العنوان  25111124وفي تاريخ  11154 اسماعيل وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    حسام الدين دمحم -  23

الحى الرابع م العبور وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل  11556بلون  35, وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح فيال 

 يه التجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملوب

تم تعديل العنوان ,  25111124وفي تاريخ  11154دمحم ناصر عبد المنعم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  24

الحى الرابع م العبور وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل  11556بلون  35وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح فيال 

 الى محافظه الملوبيه  التجارى العبور لنمل الممر

تم تعديل العنوان  25111124وفي تاريخ  11154حسام الدين دمحم اسماعيل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  25

الحى الرابع م العبور وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل  11556بلون  35, وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح فيال 

 ارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملوبيه التج

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  24534صابر زيدان وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  26

 مدينه الرحاب  c 62الـتأشير:   ، الغاء الفرع بالعنوان منطمه السوق الشرلى رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25111126وفي تاريخ  24534سيطة ،  سبك ليدها برلم    الزيدان ماركت ، توصية ب -  26

 مدينه الرحاب  c 62الـتأشير:   ، الغاء الفرع بالعنوان منطمه السوق الشرلى رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ة بسيطة  تم اضافه نشاط تصنيع مشغوالت معدنيه ومصنوعات جلديه وبالستين ،  اشرف عادل دمحم امين وشريكه ، توصي -  1

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25111153وفي تاريخ  15516سبك ليدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ستين ،  اشرف عادل دمحم امين وشريكه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط تصنيع مشغوالت معدنيه ومصنوعات جلديه وبال -  2

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111153وفي تاريخ  15516سبك ليدها برلم   

هبة طارق سيد دسولى وشركاه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفالت ،  سبك ليدها برلم    -  3

 ر:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشي25111154وفي تاريخ  21421

مصطفى يوسف ابراهيم وشريكه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط التصدير و تم تعديل النشاط ليصبح / تعبئه وتوزيع المواد  -  4

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25111111وفي تاريخ  5665الغذائيه الجافه ،  سبك ليدها برلم   

وفي تاريخ  21226وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط التصدير ،  سبك ليدها برلم    بهاء الدين دمحم فكرى -  5

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111112

صبحى عبد العزيز السيد وشريكته ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح توريد مهمات مكاتب والتوريدات العموميه فى  -  6

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25111116وفي تاريخ  16616به ،  سبك ليدها برلم   حدود المصرح 

احمد جمعه عبد العزيز وشريكه ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح خدمات توصيل دليفرى ونمل وشحن طبما للموانين  -  6

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111116وفي تاريخ  24565واللوائح ،  سبك ليدها برلم   

يسراالفاسى وشركائها ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره وبيع وتوزيع  -شركة الوطنيه للصناعات المعدنيه  -  6

مسامير المعادن والمماوالت وانتاج لطاعات الحديد خوص مربعات ليست بيليت وزوايا وكمر ومواسير صلب ملحومه طوليا و

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 25111125وفي تاريخ  11154لالووظ فرم وتجهيز وكبس خرده ،  سبك ليدها برلم   

 بسيطة

دمحم سامى صاير وشريكته ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العموميه فى حدود المصرح به والمماوالت  -  1

تصنيع االجهزه االجهزه  -الامه وتشغيل وصيانه وتجهيز مصانع االدويه والمستلزمات الطبيه  -المتكامله العامه والمتخصصه و

وفي تاريخ  25111،  سبك ليدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  11واالستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  -الطبيه 

 طةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسي25111125

دمحم سامى صابر وشركاه ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العموميه فى حدود المصرح به والمماوالت  -  15

تصنيع االجهزه االجهزه  -الامه وتشغيل وصيانه وتجهيز مصانع االدويه والمستلزمات الطبيه  -العامه والمتخصصه والمتكامله 

وفي تاريخ  25111،  سبك ليدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  11صدير فيما عدا المجموعه واالستيراد والت -الطبيه 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25111125

وفي تاريخ  3615ايهاب سمير وشريكه ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح / ورشه منسوجات ،  سبك ليدها برلم    -  11

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111121

وفي تاريخ  3615سمير دمحم و دمحم ابراهيم ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح / ورشه منسوجات ،  سبك ليدها برلم    -  12

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111121

وفي  3615من  تم تعديل النشاط ليصبح / ورشه منسوجات ،  سبك ليدها برلم   سمير دمحم دمحم سالمه وشريكه ، شركة تضا -  13

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111121تاريخ 

وفي تاريخ  11154دمحم ناصر عبد المنعم وشركاه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم    -  14

 , وصف التأشير:  شركة تضامن تم تعديل النشاط25111124

وفي تاريخ  11154حسام الدين دمحم اسماعيل وشركاه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم    -  15

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111124

وفي تاريخ  11154اد ،  سبك ليدها برلم   دمحم ناصر عبد المنعم وشركاه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط االستير -  16

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25111124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفي تاريخ  11154حسام الدين دمحم اسماعيل وشركاه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم    -  16

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25111124

وفي تاريخ  12461دمحم سيد توفيك وشركاه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط االستشارات الهندسيه ،  سبك ليدها برلم    -  16

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111124

وفي تاريخ  12461احمد مجدى الحازق وشركاه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط االستشارات الهندسيه ،  سبك ليدها برلم    -  11

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25111124

مصرح به وتصدير اسامه العكل وشريكه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط االستيراد ليصبح توريدات عموميه فى حدود ال -  25

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25111126وفي تاريخ  15641فمط ،  سبك ليدها برلم   

 36والفمره  11احمد كمال طلبه وشركاؤه ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  -  21

ه والتوريدات العموميه فى حدود المصرح به والمماوالت العموميه وتجاره وتوزيع المواد والتوكيالت التجاري 6من المجموعه 

الكيماويه بانواعها وتصنيع وتعبئه وخلط المواد الكيماويه والعضويه والمذيبات والدهانات واالدويه والمنظفات الصناعيه لدى الغير ،  

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطةتم تعديل 25111126وفي تاريخ  25536سبك ليدها برلم   

على دمحم على وشركائه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط التصدير ليصبح النشاط تشغيل وتشكيل وصناعه واعمال التجاره  -  22

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111126وفي تاريخ  13313وتجارة االسمنت بالجمله والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

 ة بسيطةتوصي

على دمحم على وشركائه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التصدير ليصبح النشاط تشغيل وتشكيل وصناعه واعمال التجاره  -  23

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25111126وفي تاريخ  13313وتجارة االسمنت بالجمله والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

 شركة تضامن

مصطفى وشريكته ، توصية بسيطة  الزراعيه والخضروات والفاكهه بكافه انواعها وتجميد وتبريد الدواجن اسماء دمحم شبل  -  24

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 25111126وفي تاريخ  25512والطيور واللحوم بكافه انواعها ،  سبك ليدها برلم   

 بسيطة

 11يطة  تم تعديل النشاط ليصبح االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه اسماء دمحم شبل مصطفى وشريكته ، توصية بس -  25

وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والزيوت وتجاره وتوزيع الحبوب والحاصالت الزراعيه والتوريدات  6من المجموعه  36والفمره 

مجمده والمبرده والطازجه والوجبات الجاهزه العموميه فى حدود المصرح به  والتوكيالت التجاريه وتجهيز الخضروات والفاكهه ال

والامه ثالجات لحفظ الحاصالت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها والامه الثالحات والمحطات 

يل النشاط , تم تعد25111126وفي تاريخ  25512الخاصه بفرز وتدريج وغربله وتجفيف وحفظ الحاصالت ،  سبك ليدها برلم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 25111111يخ وفي تار 6665مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها ، سبك ليدها برلم    -  1

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 25111111وفي تاريخ  6665حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  2

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 25111111 وفي تاريخ 6665شركة التوفيك للطباعه والنشر ، سبك ليدها برلم    -  3

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: هشام فيصل وشركاه 12553شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111153،  فى تاريخ :   -  1

الى: مها دمحم سامى احسان  6665توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111111ى تاريخ : ،  ف  -  2

 الريس وشركائها

الى: مها دمحم سامى احسان  6665شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111111،  فى تاريخ :   -  3

 الريس وشركائها

الى: سامح اسرائيل يوسف  16566شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111116فى تاريخ :   ،  -  4

 وشريكه رومانى ناشد غطاس

 الى: دمحم دمحم حامد وشريكه 15541توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111125،  فى تاريخ :   -  5

الى: دمحم سامى صابر  25111توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111125فى تاريخ :  ،   -  6

 وشركاه

الى: شركة احمد الخولى  11443شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111121،  فى تاريخ :   -  6

 وشركاه للتجاره والخدمات اللوجيستيه

 الى: ايهاب سمير وشريكه 3615شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111121،  فى تاريخ :   -  6

الى: اشرف محمود حسن  6416شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111124،  فى تاريخ :   -  1

 ابراهيم وشريكه

الى: دمحم سيد توفيك  12461شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111124،  فى تاريخ :   -  15

 وشركاه

الى: ابراهيم شفيك  25626شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25111126،  فى تاريخ :   -  11

 وشريكه

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نور الدين غسان فيصل  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع ليصبح حك االداره والتوليع للطرفين االول  -  1

ر الحكوميه و النواحى والثالث هشام فيصل شكرى ونور الدين غسان مجتمعين ولهما حك تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه وغي

االداريه بشكل عام وللطرف االول منفردا هشام فيصل شكرى عبد الرحمن منفردا والتعامل مع البنون وحك االلتراض والرهن من 

البنون وله حك التصرف فى االصول الثابته والمنموله والعمارات والسيارات وله حك توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

 12553برلم       25111153خ : ماذكر ، تاري

نور الدين غسان فيصل  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع ليصبح حك االداره والتوليع للطرفين االول  -  2

احى والثالث هشام فيصل شكرى ونور الدين غسان مجتمعين ولهما حك تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و النو

االداريه بشكل عام وللطرف االول منفردا هشام فيصل شكرى عبد الرحمن منفردا والتعامل مع البنون وحك االلتراض والرهن من 

البنون وله حك التصرف فى االصول الثابته والمنموله والعمارات والسيارات وله حك توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

 12553رلم   ب    25111153ماذكر ، تاريخ : 

عبد العزيز جمعه عبد العزيز جاد المولى  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  3

 24565برلم       25111116

لم   بر    25111116احمد طه معوض مفتاح  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  4

24565 

احمد جمعه عبد العزيز جاد المولى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  5

 24565برلم       25111116

عبد العزيز جمعه عبد العزيز جاد المولى  شركة تضامن  شرين متضامن  حك االداره والتوليع اصبحت للشرين / احمد  -  6

 24565برلم       25111116عبد العزيز وله حك االداره والتوليع وااللتراض والرهن والسحب وااليداع منفردا ، تاريخ : جمعه 

احمد طه معوض مفتاح  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع اصبحت للشرين / احمد جمعه عبد العزيز وله  -  6

 24565برلم       25111116والسحب وااليداع منفردا ، تاريخ :  حك االداره والتوليع وااللتراض والرهن

احمد جمعه عبد العزيز جاد المولى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع اصبحت للشرين / احمد جمعه عبد  -  6

 24565برلم       25111116العزيز وله حك االداره والتوليع وااللتراض والرهن والسحب وااليداع منفردا ، تاريخ : 

صالح دمحم فراج  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع لتصبح / حك االداره والتوليع على جميع  -  1

المعامالت موكل لالطراف الثالثه مجتمعين او منفردين بما فى ذلن حك االلتراض واالستدانه من البنون او الغير وكذا رهن وبيع 

برلم       25111116لشركة للنفس او للغير وتمثيل الشركة امام الغير وفتح الحسابات البنكيه وتوكيل الغير ، تاريخ : اصول ا

16165 

طارق عبد الرحيم عبده صالح  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم خروج الشرين طارق عبد الرحيم عبده صالح واستلم  -  15

 26131برلم       25111125كافه حموله ، تاريخ : 

برلم       25111125دمحم توفيك رأفت  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  11

15541 

 15541برلم       25111125دمحم دمحم حامد  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  12

برلم       25111125رأفت  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  دمحم توفيك -  13

15541 

 15541برلم       25111125دمحم دمحم حامد  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  14

ين  االداره والتوليع اصبحت حك االداره والتوليع للطرف الثانى السيد / دمحم دمحم دمحم توفيك رأفت  توصية بسيطة  مدير و شر -  15

حامد منفردا وله اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة وذلن بفتح الحسابات الجاريه بالبنون وااليداع بها والسحب منها والتوليع 

يه والهيئات العامه وشركات لطاع االعمال العام والخاص على العمود والمحررات والتعامل مع كافه الجهات والمصالح الحكوم

 15541برلم       25111125واالفراد والبنون المحليه واالجنبيه ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم دمحم حامد  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت حك االداره والتوليع للطرف الثانى السيد / دمحم دمحم  -  16

وله اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة وذلن بفتح الحسابات الجاريه بالبنون وااليداع بها والسحب منها والتوليع حامد منفردا 

على العمود والمحررات والتعامل مع كافه الجهات والمصالح الحكوميه والهيئات العامه وشركات لطاع االعمال العام والخاص 

 15541برلم       25111125اريخ : واالفراد والبنون المحليه واالجنبيه ، ت

دمحم توفيك رأفت  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت حك االداره والتوليع للطرف الثانى السيد / دمحم دمحم  -  16

حب منها والتوليع حامد منفردا وله اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة وذلن بفتح الحسابات الجاريه بالبنون وااليداع بها والس

على العمود والمحررات والتعامل مع كافه الجهات والمصالح الحكوميه والهيئات العامه وشركات لطاع االعمال العام والخاص 

 15541برلم       25111125واالفراد والبنون المحليه واالجنبيه ، تاريخ : 

التوليع اصبحت حك االداره والتوليع للطرف الثانى السيد / دمحم دمحم دمحم دمحم حامد  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره و -  16

حامد منفردا وله اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة وذلن بفتح الحسابات الجاريه بالبنون وااليداع بها والسحب منها والتوليع 

لعامه وشركات لطاع االعمال العام والخاص على العمود والمحررات والتعامل مع كافه الجهات والمصالح الحكوميه والهيئات ا

 15541برلم       25111125واالفراد والبنون المحليه واالجنبيه ، تاريخ : 

برلم       25111121سمير دمحم دمحم سالمه  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  11

3615 

برلم       25111121كة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : ايهاب سمير دمحم دمحم  شر -  25

3615 

برلم       25111121سمير دمحم دمحم سالمه  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  21

3615 

برلم       25111121ايهاب سمير دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  22

3615 

برلم       25111121سمير دمحم دمحم سالمه  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  23

3615 

برلم       25111121دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : ايهاب سمير دمحم  -  24

3615 

سمير دمحم دمحم سالمه  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للطرفين / دمحم ابراهيم حسن وايهاب سمير دمحم  -  25

 3615برلم       25111121مجتمعين ، تاريخ : 

ايهاب سمير دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للطرفين / دمحم ابراهيم حسن وايهاب سمير دمحم  -  26

 3615برلم       25111121مجتمعين ، تاريخ : 

وايهاب سمير دمحم  سمير دمحم دمحم سالمه  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للطرفين / دمحم ابراهيم حسن -  26

 3615برلم       25111121مجتمعين ، تاريخ : 

ايهاب سمير دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للطرفين / دمحم ابراهيم حسن وايهاب سمير دمحم  -  26

 3615برلم       25111121مجتمعين ، تاريخ : 

ن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للطرفين / دمحم ابراهيم حسن وايهاب سمير دمحم سمير دمحم دمحم سالمه  شركة تضام -  21

 3615برلم       25111121مجتمعين ، تاريخ : 

ايهاب سمير دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للطرفين / دمحم ابراهيم حسن وايهاب سمير دمحم  -  35

 3615برلم       25111121 مجتمعين ، تاريخ :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25111121فاطمه ابو الوفا دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  31

11443 

    25111121مديحه عطيه محمود عطيه  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  32

 11443برلم   

برلم       25111121عايدة ابراهيم دمحم على  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  33

11443 

برلم       25111121فاطمه ابو الوفا دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  34

11443 

    25111121عطيه محمود عطيه  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : مديحه  -  35

 11443برلم   

برلم       25111121عايدة ابراهيم دمحم على  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  36

11443 

برلم       25111121شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : ياسر زكريا دمحم الفمى   -  36

11443 

    25111121احمد على على حسن الخولى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  36

 11443برلم   

برلم       25111121و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  ياسر زكريا دمحم الفمى  شركة تضامن  مدير -  31

11443 

    25111121احمد على على حسن الخولى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  45

 11443برلم   

والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن وحده فاطمه ابو الوفا دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره  -  41

 11443برلم       25111121وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 

مديحه عطيه محمود عطيه  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن  -  42

 11443برلم       25111121الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : وحده وبكافه الصالحيات 

عايدة ابراهيم دمحم على  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن وحده  -  43

 11443برلم       25111121وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 

ابو الوفا دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن وحده فاطمه  -  44

 11443برلم       25111121وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 

فكوله للطرف االول المتضامن مديحه عطيه محمود عطيه  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع عن الشركة م -  45

 11443برلم       25111121وحده وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 

عايدة ابراهيم دمحم على  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن وحده  -  46

 11443برلم       25111121ل ، تاريخ : وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االو

ياسر زكريا دمحم الفمى  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن وحده  -  46

 11443برلم       25111121وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 

ركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن احمد على على حسن الخولى  ش -  46

 11443برلم       25111121وحده وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المتضامن وحده  ياسر زكريا دمحم الفمى  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول -  41

 11443برلم       25111121وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 

احمد على على حسن الخولى  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع عن الشركة مفكوله للطرف االول المتضامن  -  55

 11443برلم       25111121وحده وبكافه الصالحيات الممنوحه للطرف االول ، تاريخ : 

    25111124ايمن محمود حسن ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  51

 6416برلم   

    25111124ايمن محمود حسن ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  52

 6416برلم   

برلم       25111124سعيد احمد دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  53

6416 

    25111124حسن ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  اشرف محمود -  54

 6416برلم   

برلم       25111124سعيد احمد دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  55

6416 

    25111124كة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : اشرف محمود حسن ابراهيم  شر -  56

 6416برلم   

ايمن محمود حسن ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح اشرف محمود حسن ابراهيم  -  56

 6416برلم       25111124منفردا ، تاريخ : 

سن ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح اشرف محمود حسن ابراهيم ايمن محمود ح -  56

 6416برلم       25111124منفردا ، تاريخ : 

سعيد احمد دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح اشرف محمود حسن ابراهيم  -  51

 6416برلم       25111124ريخ : منفردا ، تا

اشرف محمود حسن ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح اشرف محمود حسن ابراهيم  -  65

 6416برلم       25111124منفردا ، تاريخ : 

التوليع لتصبح اشرف محمود حسن ابراهيم سعيد احمد دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره و -  61

 6416برلم       25111124منفردا ، تاريخ : 

اشرف محمود حسن ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح اشرف محمود حسن ابراهيم  -  62

 6416برلم       25111124منفردا ، تاريخ : 

موسى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع اصبحت للشركاء الثالثه عماد  عماد محمود رشاد مصطفى -  63

برلم       25111124محمود رشاد و دمحم سيد توفيك و وسام عبد الرحمن على ان يكون اثنين منهما على االلل مجتمعين ، تاريخ : 

12461 

رين  حك االداره والتوليع اصبحت للشركاء الثالثه عماد عماد محمود رشاد مصطفى موسى  شركة تضامن  مدير و ش -  64

برلم       25111124محمود رشاد و دمحم سيد توفيك و وسام عبد الرحمن على ان يكون اثنين منهما على االلل مجتمعين ، تاريخ : 

12461 

    25111126يكه موصيه ، تاريخ : ناديه فتحى عبده الفيومى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صفه الشريكه الى شر -  65

 11116برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تغريد عادل نصر عبد العال  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صفه الشريكه الى شريكه موصيه ، تاريخ :  -  66

 11116برلم       25111126

    25111126موصيه ، تاريخ :  ناديه فتحى عبده الفيومى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صفه الشريكه الى شريكه -  66

 11116برلم   

تغريد عادل نصر عبد العال  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صفه الشريكه الى شريكه موصيه ، تاريخ :  -  66

 11116برلم       25111126

منفردا وله فى ذلن كافه  احمد كمال طلبه دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع موكله للطرف االول -  61

الصالحيات من التعامالت مع البنون وفتح الحسابات وخطابات الضمان و االلتراض والرهن وصرف الشيكات والتعالد باسم 

الشركة وكافه التعامالت الماليه واالداريه مع الجهات الحكوميه وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

 25536  برلم     25111126

برلم       25111126مصطفى محمود بدر دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  65

25626 

    25111126ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  61

 25626برلم   

برلم       25111126مصطفى محمود بدر دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  62

25626 

    25111126ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  63

 25626برلم   

د بدر دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع للشرين ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد منفردا وله مصطفى محمو -  64

 25626برلم       25111126فمط الحك فى بيع اصول الشركة وكذلن توكيل الغير ، تاريخ : 

ليع للشرين ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد منفردا ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتو -  65

 25626برلم       25111126وله فمط الحك فى بيع اصول الشركة وكذلن توكيل الغير ، تاريخ : 

مصطفى محمود بدر دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع للشرين ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد منفردا وله  -  66

 25626برلم       25111126ك فى بيع اصول الشركة وكذلن توكيل الغير ، تاريخ : فمط الح

ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع للشرين ابراهيم شفيك دمحم عبد الجواد منفردا  -  66

 25626برلم       25111126وله فمط الحك فى بيع اصول الشركة وكذلن توكيل الغير ، تاريخ : 

    25111126دمحم الشحات عبد الهادى  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين واستالم كافه حموله ، تاريخ :  -  66

 13313برلم   

    25111126دمحم الشحات عبد الهادى  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستالم كافه حموله ، تاريخ :  -  61

 13313لم   بر

    25111126سعيد دمحم على عبد الرحمن  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين واستالم كافه حموله ، تاريخ :  -  65

 13313برلم   

    25111126سعيد دمحم على عبد الرحمن  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين واستالم كافه حموله ، تاريخ :  -  61

 13313برلم   

اسماء دمحم شبل مصطفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك التوليع للمديرين لكل منهم منفردين على جميع التعامالت امام  -  62

يه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلن لهما حك التوليع جميع الجهات الحكوم

منفردين على التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فه صور اتلعامل مع البنون ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل واالعتمادات المستنديه واستصدار الشيكات المصرفيه وكا

 25512برلم       25111126وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام ، تاريخ : 

امالت امام سيد سليمان دمحم دمحم  توصية بسيطة  مدير غير شرين  حك التوليع للمديرين لكل منهم منفردين على جميع التع -  63

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلن لهما حك التوليع 

منفردين على التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

واستصدار الشيكات المصرفيه وكافه صور اتلعامل مع البنون ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل واالعتمادات المستنديه 

 25512برلم       25111126وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام ، تاريخ : 

م منفردين على جميع التعامالت امام جميع خالد حسين دمحم  توصية بسيطة  مدير غير شرين  حك التوليع للمديرين لكل منه -  64

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلن لهما حك التوليع منفردين 

 على التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان

واالعتمادات المستنديه واستصدار الشيكات المصرفيه وكافه صور اتلعامل مع البنون ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل 

 25512برلم       25111126وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام ، تاريخ : 

كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة اسماء دمحم شبل مصطفى  توصية بسيطة  مدير و شرين   -  65

 25512برلم       25111126بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

لك بمعامالت الشركة سيد سليمان دمحم دمحم  توصية بسيطة  مدير غير شرين  كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتع -  66

 25512برلم       25111126بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

خالد حسين دمحم  توصية بسيطة  مدير غير شرين  كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  66

 25512برلم       25111126وكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : او باالجل ولهما حك ت

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12553برلم       25111153هشام فيصل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  1

 12553برلم       25111153كته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : هشام فيصل وشري -  2

برلم       25111153اشرف عادل دمحم امين وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  3

15516 

 15516برلم       25111153، تاريخ :  اشرف عادل دمحم امين وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن -  4

برلم       25111154هبة طارق سيد دسولى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  5

21421 

برلم       25111155احمد سعد عبد هللا عبد الرؤف وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6

12314 

 14126برلم       25111156دمحم لطفى عبد العال وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  6

برلم       25111156احمد عبد المجيد عبد اللطيف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  6

14126 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25111156مخبوزات  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : مجدى عبد الخالك سعد وشريكه لل -  1

 6126برلم   

برلم       25111111مصطفى يوسف ابراهيم وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  15

5665 

برلم       25111111نه شركة تضامن ، تاريخ : مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر ع -  11

6665 

 6665برلم       25111111حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  12

 6665 برلم      25111111شركة التوفيك للطباعه والنشر  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  13

برلم       25111111مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  14

6665 

 6665برلم       25111111حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  15

 6665برلم       25111111لنشر  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : شركة التوفيك للطباعه وا -  16

برلم       25111111مها دمحم سامى احسان الريس وشركائها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  16

6665 

برلم       25111111حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  16

6665 

 6665برلم       25111111شركة التوفيك للطباعه والنشر  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  11

برلم       25111111ها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : مها دمحم سامى احسان الريس وشركائ -  25

6665 

برلم       25111111حسنى عبد العظيم دمحم وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  21

6665 

 6665برلم       25111111بسيطة ، تاريخ : شركة التوفيك للطباعه والنشر  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية  -  22

 11126برلم       25111112اسامه سليم وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  23

 21226برلم       25111112بهاء الدين دمحم فكرى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  24

برلم       25111113كة لطيفه احمد محمود وشركائها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : شر -  25

6421 

برلم       25111114ياسمين شكرى بخيت وشريكتها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  26

1156 

 1156برلم       25111114ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :   سامى نصر هللا نخله وشريكته  توصية بسيطة -  26

 1156برلم       25111114اشرف فتحى بخيت وشريكتيه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  26

برلم       25111114ياسمين شكرى بخيت وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  21

1156 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25111114ياسمين شكرى بخيت وشريكتها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  35

1156 

 15355برلم       25111116ادهم حفظى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  31

برلم       25111116شريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : هناء حسن ابراهيم ابو زيد و -  32

15645 

برلم       25111116احمد جمعه عبد العزيز وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  33

24565 

برلم       25111116توصية بسيطة ، تاريخ : صبحى عبد العزيز السيد وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه  -  34

16616 

 16165برلم       25111116ابراهيم دمحم فراج وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  35

    25111116سامح اسرائيل يوسف وشريكه رومانى ناشد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  36

 16566برلم   

سامح اسرائيل يوسف وشريكه رومانى ناشد غطاس  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  36

 16566برلم       25111116

يسراالفاسى وشركائها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -شركة الوطنيه للصناعات المعدنيه  -  36

 11154برلم       25111125
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 15646لم   بر    25111126، تاريخ :  4116  2521/15/21خالد عبد الكريم حماده وشركاه  سارى حتى  -  41

 15646برلم       25111126، تاريخ :  4116  2521/15/21محطه توتال العبور  سارى حتى  -  55

 5616برلم       25111126، تاريخ :  4154  2524/51/12سيد حسن هندى وشركاه  سارى حتى  -  51

برلم       25111126، تاريخ :  4135  2524/54/56شركة االمير حاتم عبد هللا ابراهيم عبد الحميد وشريكه  سارى حتى  -  52

12566 

 1616برلم       25111126، تاريخ :  4123  2524/11/11ورثه حسن عطيه حسان  سارى حتى  -  53

الجمعيه التعاونيه االستهالكيه الهالى  -والئتحته التنفيذيه  1165لسنه  151جمعيه تعاونيه استهالكيه طبما الحكام المانون  -  54

 1516برلم       25111126، تاريخ :  4152  2524/56/15الشيخ منصور  سارى حتى 

 1643برلم       25111126، تاريخ :  4155  2524/56/21عبد الرحمن مصطفى مسالتى وشركاه  سارى حتى  -  55

 5415برلم       25111126، تاريخ :  4143  2524/56/11السيد دمحم همام وشركاه  سارى حتى  -  56

 5415برلم       25111126، تاريخ :  4143  2524/56/11مصطفى دمحم دمحم همام وشركاه  سارى حتى  -  56

 5415برلم       25111126، تاريخ :  4143  2524/56/11همام جروب العالميه للتجاره والتوريدات  سارى حتى  -  56

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

    25111111جنيه مصرى ، تاريخ :  2555555ايمن مدبولى موسى احمد  رهن تجارى لصالح بنن الماهره وليمه الدين  -  1

 25143برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 بيع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


