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عن تورٌدات عمومٌة  55654برلم  21591515، لٌد فى  511110111هشام دمحم مصطفى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5
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عن مماوالت  55641برلم  21591551، لٌد فى  311110111احمد لرضا عبدالحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش مصطفى المراغى 25عمومٌة و تورٌدات ، بجهة : حلوان 

عن تورٌدات  55674برلم  21591525، لٌد فى  211110111اٌهاب دمحم صفا مؤمن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7
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 الدور االرض1ً 9محل رلم -شارع منصور  34: عمار رلم 
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عن بٌع  55658برلم  21591556، لٌد فى  2511110111عمرو على عبدالمبدى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23
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عن بٌع حلوٌات ،  55678برلم  21591525، لٌد فى  511110111بالل دمحم راشد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ز7و/7ماٌو ق 55بالدور االرضً مشروع وسط البلد  8بجهة : عمار 

عن كافتٌرٌا تمدٌم  55717م برل 21591528، لٌد فى  511110111عبد الرؤوف على دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش كورنٌش النٌل-ش عمارات البنن المصرى الخلٌجى  6الماكوالت والمشروبات غٌر الكحولٌه ، بجهة : 
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عن ورشه  55656برلم  21591515، لٌد فى  511110111كرٌمه عبد الممصود علٌان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عرب غنٌم-محٌاكه ، بجهة : حلوان/ش احمد غنٌ

عن تورٌدات  55648برلم  21591554، لٌد فى  31110111دمحم مصطفً دمحم عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مساكن اطلس- 9منطمه ج العماره  2ادوات مكتبٌه ، بجهة : شمه 
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عن تورٌد  55665برلم  21591557، لٌد فى  511110111سماح جاد نور اسرافٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 52عابدٌن زٌدان عبدالممصود منزل رلم  2ٌما عدا االدوٌة ، بجهة : التبٌن شارع مستلزمات طبٌة ف

عن تورٌدات  55671برلم  21591521، لٌد فى  521110111خالد كمال اسماعٌل رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 9غرفه من شمه رلم  -54ة بلون  2منطمه -5عمومٌه ، بجهة : مدخل 

عن  55686برلم  21591522، لٌد فى  511110111عبد الخالك منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد منصور  -  35

 شارع الجهاد ح منصور عزبه الوالده 4مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تصلٌح احذٌه  55695برلم  21591523، لٌد فى  511110111صالح عبد هللا ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 حدائك حلوان-ش المٌدان  59بجهة :  ،

عن  55753برلم  21591529، لٌد فى  251110111سحر سعٌد عبد التواب عبد المحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 كورنٌش النٌل دوران المرازٌك خلف بنزٌنه عمر 6تجاره لطع غٌار سٌارات نمل ، بجهة : 

عن تجاره اطارات  55699برلم  21591527، لٌد فى  511110111د ، رأس ماله ،  سامح دمحم عثمان حسٌن  ، تاجر فر -  38

 كفر العلو-ش كورنٌش النٌل  527السٌارات ، بجهة : 

عن بماله شامله  55727برلم  21591513، لٌد فى  511110111رضا محمود سٌد احمد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ضباط شرطه المعصره تمسٌم 514، بجهة : لطعه رلم 

عن بٌع فراخ و  55696برلم  21591523، لٌد فى  51110111كرٌم منصور ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 شارع المحطة سوق البورصة خلف السنترال 26مجمدات ، بجهة : حلوان محل 

عن مماوالت عامه  55655برلم  21591515لٌد فى  ، 521110111مٌنا جمال ثابت فرٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش مصطفً فهمى 43-ببجهات الملزمه بالخصم واالضافه فمط ، بجهة : حلوان 

عن عطاره ، بجهة :  55647برلم  21591554، لٌد فى  21110111سحر على عبدااله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42
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عن بٌع مالبس  55655برلم  21591556، لٌد فى  511110111 حلمى عنبر فاٌز هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  43
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 55لطعه  -4منطمه  -4مجاوره -ماٌو  55مالبس جاهزه ، بجهة : امتداد  وتورٌد وتصدٌر
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 ش جمال عبد الناصر 27موباٌل ومكتب اتصال ، بجهة : 
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تورٌدات  عن 55638برلم  21591551، لٌد فى  2511110111اسماء سلطان على عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 محمود مصطفى عزبه الوالده 32عمومٌه ، بجهة : حلوان/ 

عن مماوالت  55656برلم  21591556، لٌد فى  51110111محمود سمٌر حسن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 التبٌن مدخل المساكن 3مدخل -4عمومٌه ، بجهة : بلون 

عن  55712برلم  21591528، لٌد فى  31110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عٌاد النشاءات معدنٌه واعمال الرخام  -  52
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عن بٌع مالبس  55683برلم  21591522، لٌد فى  511110111دمحم سٌد مصطفى حمدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 أ ش راٌل9جاهزه ، بجهة : 

عن التصدٌر  55758برلم  21591531، لٌد فى  211110111عمر زكرٌا متولى دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 مدٌنه الطٌران-ش زهدى  85، بجهة : 

عن مماوالت  55755برلم  21591529، لٌد فى  511110111صدام جمال عارف ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ش الشهٌد حمٌد عزبه الوالده 55عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن كمالٌات  55622برلم  21591513، لٌد فى  511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌده سعٌد سٌد حسن  ،  -  59

 سور نادى حلوان بالعزبه المبلٌه بجوار لهوه فطوطه 25سٌارات)اكسسوارات السٌارات( ، بجهة : محل رلم 

عن محل  55635برلم  21591551، لٌد فى  511110111احمد فاروق حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش ابوبكر الصدٌك حلوان 3مساكن المرازٌك محل رلم 23اكسسوار موبٌالت ، بجهة : التبٌن/ 

عن جزاره ، بجهة :  55646برلم  21591554، لٌد فى  511110111دمحم صابرعمر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش مدرسه النصر من ش بسٌونى5

عن  55661برلم  21591556، لٌد فى  511110111عبد هللا عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد هللا عبد الحافظ  -  62

 شارع عبد العزٌز زٌدان ارض الجنٌه كفر العلو 5سوبر ماركت ، بجهة : عمار 

البس مستوردة عن بٌع م 55663برلم  21591556، لٌد فى  51110111دمحم احمد دمحم صدلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش حفنى ابوجبل 9، بجهة : حلوان 

عن تورٌدات ومماوالت  55673برلم  21591525، لٌد فى  211110111احمد سعد فرج سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 عمومٌه ، بجهة : ش التحرٌر التبٌن البلد بجوار المسجد البحرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عن تورٌد  55692برلم  21591523، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،  احمد عبد المعطى محمود صالح  ، تاجر فرد  -  65

 عزبه خلٌل ش المسجد البحرى 53ش  39الفاكهه والخضار ، بجهة : 

عن مكتب  55715برلم  21591528، لٌد فى  211110111رشا عبد الفتاح ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 حدائك حلوان- 5تمسٌم فرٌد زكى ش  5 خدمات الكترونٌه ، بجهة : لطعه

عن بٌع مالبٌس  55754برلم  21591529، لٌد فى  51110111تامر صالح عبد الفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 3مجاوره -26لطعه -الدور االول  214اطفال ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع بطارٌات  55723برلم  21591535، لٌد فى  511110111عمرو دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ش الفرج العزبه المبلٌه 26واطارات ، بجهة : 

عن مماوالت  55628برلم  21591516، لٌد فى  5111110111حسن دمحم حفظً فرغلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لمبلً التبٌنش رمضان عبد الخالك الحكر ا 52وتورٌدات عامه ، بجهة : حلوان/ 

عن مماوالت  55651برلم  21591555، لٌد فى  511110111ناصر شعبان عبد الفاتاح حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش شرٌف على ش راٌل67عامه وانشاءات ، بجهة : 

عن مماوالت  55651برلم  21591555، لٌد فى  511110111ناصر شعبان عبد الفتاح حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش شرٌف على ش راٌل67عامه وانشاءات ، بجهة : 

عن  55676برلم  21591525، لٌد فى  51110111عبد الناصر جنٌدى عبد الهادى سلوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش دٌر الناحٌه الغربً 85-تصدٌر وتاجٌر سٌارات ومعدات للغٌر ، بجهة : كورنٌش النٌل كفر العلو 

عن مماوالت عمومٌه  55682برلم  21591522، لٌد فى  211110111سامح سٌد حسٌن رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش عبد هللا على عبد الرحمن

مماوالت عن مكتب  55721برلم  21591535، لٌد فى  511110111مجدى جمعه عٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 منشٌه جمال عبد الناصر-مكرر ش زٌن الدٌن  3عامه ، بجهة : 

عن كافتٌرٌا ،  55657برلم  21591512، لٌد فى  511110111عونى احمد عبد هللا خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 م55ب 515بجهة : حلوان/ ش زاهى حواس اطلس ش

عن تورٌد  55631برلم  21591518، لٌد فى  2511110111س ماله ،  عادل رفعت فرج مهنى  ، تاجر فرد ، رأ -  76

 بالدور االرضً 3شمه -مسكن عٌن حلوان  26مستلزمات محاجر وتورٌدات ومماوالت عمومٌه ، بجهة : ب 

ً عن بٌع اثاث مكتب 55645برلم  21591554، لٌد فى  91110111ممدوح حاتم مراد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 المعصره-برج الرٌاض كورنٌش النٌل  5، بجهة : 

عن  55668برلم  21591557، لٌد فى  5111110111مصطفى علً مصطفً عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 ماٌو 48لطعه  2بلون  6ش المشروع االمرٌكً مجاورة 48تورٌدات المستلزمات الطبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : 

عن  55688برلم  21591523، لٌد فى  311110111اسامه عبد المادر عبد الحمٌد ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ش كورنٌش النٌل بجوار بنزٌنه عبد الواحد كفر العلو 41ورشه تصنٌع مسامٌر ، بجهة : 

عن مماوالت  55689برلم  21591523فى  ، لٌد 5111110111حجاج حسن عبد ربه بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 شارع خسرو باشا 4عمومٌه ، بجهة : شمه بالدور التاسع بعد االرضً عمار 

عن اداره المطاعم و  55757برلم  21591528، لٌد فى  511110111تامر ٌاسٌن شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 7/6وان محل ش المراغً حل 53 -الكافترٌات ، بجهة : حلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عن تجاره  55759برلم  21591531، لٌد فى  211110111بالل حنفى على سلٌم ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 خضار وفاكهه ، بجهة : ش خلف مرور حلوان سوق الخضار

عن مماوالت ، بجهة :  55624برلم  21591513، لٌد فى  51110111السٌد ابراهٌم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 غرفه داخل شمه-ش رمضان عبد النعٌم ارض العمده /المعصره  24

عن مماوالت  55627برلم  21591516، لٌد فى  511110111سامً فوزي فرج رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 الدور السادس 56غرفة من شمه رلم  47ش الظوغلً  7خرسانة ارضٌات ، بجهة : حلوان/ 

عن  55718برلم  21591528، لٌد فى  511110111عاطف عبد الشكور على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 مدٌنه الهدى ش عٌد الشناوى 6مماوالت عامه ، بجهة : 

عن  55659برلم  21591512، لٌد فى  5111110111عبد الواحد عبد الظاهر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حورٌه  -  86

 عرب كفر العلو-تجاره سلع غذائٌه وتموٌنٌه ، بجهة : حلوان/ شمه بالدور االرضً ش ناصر دمحم عٌاد 

عن كوافٌر  55629برلم  21591518، لٌد فى  521110111دمحم حسنً ابراهٌم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 بمٌجا مول 3مجاوره-42منطمه-22رجالى ، بجهة : ق

عن شحن تكٌٌف  55633برلم  21591519، لٌد فى  511110111نها فتحى سٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 المساكن االلتصادٌة 5شارع  5سٌارات ) محل تكٌٌف سٌارات ( ، بجهة : حلوان 

 21عن صٌدلٌه ، بجهة :  55665برلم  21591556، لٌد فى  511110111نورا دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 ش احمد عبد الناصر الدواجن عزبه الوالده

مومٌه عن تورٌدات ع 55685برلم  21591525، لٌد فى  51110111تامر احمد حسن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 5شمه رلم -24عماره -23، بجهة : مجاوره 

عن مماوالت  55687برلم  21591523، لٌد فى  511110111محمود احمد حبٌب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 54منشٌه جمال عبد الناصر رلم  51عمومٌه وتورٌدات مكتبٌه ، بجهة : ش 

عن تورٌدات  55636برلم  21591551، لٌد فى  5111110111أس ماله ،  اٌمن مختار سٌد محمود  ، تاجر فرد ، ر -  92

 ش ٌوسف 33عمومٌه ومماوالت ، بجهة : حلوان 

عن مخبز بلدى  55645برلم  21591553، لٌد فى  51110111سٌد احمد عبد المجٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 ماٌو 55مدٌنه - 32سوق مجاوره 52/4نصف آلى ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  55653برلم  21591555، لٌد فى  51110111دمحم هالشم ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 بجوار مسجد على بن طالب-اطلس  -السوق التجارى 5بالعمار  2محل 

عن بماله ، بجهة :  55653برلم  21591555، لٌد فى  51110111دمحم هاشم ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 بجوار مسجد على بن طالب-اطلس  -السوق التجارى 5بالعمار  2محل 

عن  55659برلم  21591556، لٌد فى  311110111محمود مجدي ٌوسف عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 ش سالح المهندسٌن الدواجن 54تورٌدات طبٌه ما عدا االدوٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه ،  55662برلم  21591556، لٌد فى  511110111اكرم فلً ٌنً سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 ش سلٌمان المسح المعصره 214بجهة : 

عن بالى استٌشن  55715برلم  21591528، لٌد فى  251110111احمد دمحم موسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 ش شرٌف 55لكترونٌه( فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : )العاب ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عن بٌع  55716برلم  21591528، لٌد فى  511110111دمحم حسن حسٌن دمحم عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش حٌدر تماطع مصطفى فهمى 33البان ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  411110111دمحم ماضى وشرٌكه   شركة  ،  االعمال الكهرومٌكانٌكٌه والتورٌدات الخاصه بها  ،رأس مالها    -  5

بلى مستشفى ش السادات ل6، عن االعمال الكهرومٌكانٌكٌه والتورٌدات الخاصه بها ، بجهة : حلوان /  55632برلم  21591519

 بالدور االرضى 5الحمٌات شمه رلم

هٌثم احمد حمدى وشركاه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب وصٌانه االثاث المكتبى والفندلى والمنزلى والستائر بانواعها ومواتٌر  -  2

بانواعها والتصدٌر الستائر وشٌش الحصٌره ومواتٌر الشٌش والحصٌره وتجالٌد الحوائط بانواعها واالبواب بانواعها واالرضٌات 

، عن تورٌد وتركٌب وصٌانه االثاث  55679برلم  21591525،لٌدت فى  5211110111والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

المكتبى والفندلى والمنزلى والستائر بانواعها ومواتٌر الستائر وشٌش الحصٌره ومواتٌر الشٌش والحصٌره وتجالٌد الحوائط بانواعها 

 ش دمحم سٌد احمد 69نواعها واالرضٌات بانواعها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : واالبواب با

برلم  21591535،لٌدت فى  511110111مصطفى هندى وشرٌكه   شركة  ،  بٌع العطور والزٌوت العطرٌه  ،رأس مالها    -  3

 ش ابراهٌم حافظ تمسٌم النصر للسٌارات 5شمه  2ع  34، عن بٌع العطور والزٌوت العطرٌه ، بجهة : لطعه  55725

شركه اٌراهٌم سالم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت وخدمات زراعٌه وحمامات سباحه وانشاء البحٌرات الصناعٌه   ،رأس مالها    -  4

ه ، عن مماوالت وخدمات زراعٌه وحمامات سباحه وانشاء البحٌرات الصناعٌ 55693برلم  21591523،لٌدت فى  511110111

 ش امتداد صالح صبحى 59، بجهة : 

حسام دمحم حسن و شرٌكة للمماوالت العمومٌة   شركة  ،  المماوالت العامة و تورٌدات مواد البناء و اعمال نمل و تورٌدات  -  5

اد البناء ، عن المماوالت العامة و تورٌدات مو 55657برلم  21591556،لٌدت فى  5111110111المعدات الثمٌلة   ،رأس مالها   

 كفر العلو-عرب البراوى -ش حسٌن عٌاد 2و اعمال نمل و تورٌدات المعدات الثمٌلة ، بجهة : 

دمحم احمد ابراهٌم عبد الرحمن وشرٌكه   شركة  ،  اعمال التشطٌبات والمماوالت العامه ومستلزمات النظافه وتورٌد عماله  -  6

، عن اعمال التشطٌبات والمماوالت العامه ومستلزمات  55654برلم  21591555،لٌدت فى  551110111داخلٌه  ،رأس مالها   

 عرب راشد-ش عمر بن الخطاب  45النظافه وتورٌد عماله داخلٌه ، بجهة : 

عبد الرحٌم عبد هللا حسن وشرٌكته   شركة  ،  تجهٌز وتشغٌل واداره المطاعم والكافتٌرٌات والكافٌهات والبوفٌهات وجمٌع  -  7

ٌم الطعام والمشروبات بمختلف مسماٌتها وتجاره ادوات ومعدات تشغٌل المطاعم والتورٌدات  ،رأس مالها   محالت تمد

، عن تجهٌز وتشغٌل واداره المطاعم والكافتٌرٌات والكافٌهات والبوفٌهات  55677برلم  21591525،لٌدت فى  311110111

ش  34تجاره ادوات ومعدات تشغٌل المطاعم والتورٌدات ، بجهة : وجمٌع محالت تمدٌم الطعام والمشروبات بمختلف مسماٌتها و

 زكى

 21591523،لٌدت فى  511110111عمرو رضا وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌدات وتصدٌر  ،رأس مالها    -  8

 29عماره - 5ص  53، عن مماوالت عامه وتورٌدات وتصدٌر ، بجهة : مجاوره  55691برلم 

،لٌدت  251110111باسم دمحم دمحم عكاشه وشركاه   شركة  ،  تورٌدات وتوكٌالت تجارٌه والمماوالت العمومٌه  ،رأس مالها    -  9

شارع  الصف مدٌنه  55، عن تورٌدات وتوكٌالت تجارٌه والمماوالت العمومٌه ، بجهة : حلوان / 55637برلم  21591551فى 

 ركن حلوان الجدٌده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 خٌرى و شرٌكة   شركة  ،  المماوالت العمومٌة و التورٌدات العامة و ادارة المشروعات العمارٌة فٌما عدا عمرو دمحم -  51

، عن المماوالت العمومٌة و التورٌدات  55666برلم  21591557،لٌدت فى  2511110111التسوٌك العمارى  ،رأس مالها   

 ش فرج صدٌك حدائك حلوان 27ٌك العمارى ، بجهة : العامة و ادارة المشروعات العمارٌة فٌما عدا التسو

ابتسام جمعه لرنى سلٌمان وشرٌكها   شركة  ،   مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا الكمبٌوتر ( والتركٌبات  -  55

الشمسٌه وتشغٌل وصٌانه  الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وانظمه التٌار الخفٌف وخدمات التلٌفون المحمول ومحطات تولٌد الكهرباء والطاله

، عن مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا  55752برلم  21591529،لٌدت فى  5111110111ما سبك  ،رأس مالها   

الكمبٌوتر ( والتركٌبات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وانظمه التٌار الخفٌف وخدمات التلٌفون المحمول ومحطات تولٌد الكهرباء والطاله 

 حدائك حلوان-ش شعالن من ش الحسٌنى  55ه وتشغٌل وصٌانه ما سبك ، بجهة : الشمسٌ

 21591519،لٌدت فى  511110111دمحم رافت السٌد وشرٌكه   شركة  ،   تعبئه وتوزٌع المواد الغذائٌه  ،رأس مالها    -  52

 المساكن االلتصادٌه55بلون  2المدخل  2، عن تعبئه وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : حلوان شمه  55634برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21591515ى تارٌخ ، وف   55718على السٌد بحٌرى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 2375محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21591516، وفى تارٌخ    54432تامر مصطفى فوزى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2159/5/6بتارٌخ  2372و رلم تم محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة  بموجب امر مح

تم محو/شطب السجل  تم    21591518، وفى تارٌخ    5548صالح عبد الغفار ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 2159/5/8بتارٌخ  2374محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21591518، وفى تارٌخ    54617رد  ،  سبك لٌده برلم : احمد عبد الكرٌم دمحم حسن  ،  تاجر ف   - 4

 2373تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21591551، وفى تارٌخ    9816سٌد ابوالوفا عبد العظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 2159/5/51بتارٌخ  2375ارى نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم محو السجل التج

تم محو/شطب السجل     21591554، وفى تارٌخ    9512الجندى لتورٌد الكٌماوٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 ترن التجارة و اعتزاله منها نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21591555، وفى تارٌخ    54587ك لٌده برلم : سٌد السعٌد دمحم هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 7

 2377محوالسجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21591557، وفى تارٌخ    6691دمحم حسن دمحم عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 2159/5/57بتارٌخ  2378ا لترن التجارة بموجب امر محو رلم محو السجل التجارى نهائٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    21591525، وفى تارٌخ    51849عمرو رضا دمحم دمحم رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 2379محو السجل نهائٌا بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    21591522، وفى تارٌخ    55563د  ،  سبك لٌده برلم : على بدوى فرج دمحم عبد الرسول  ،  تاجر فر   - 51

 2381السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    21591523، وفى تارٌخ    54962جمال حسنٌن محمود حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 2385ٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم السجل  تم محو السجل نهائ

تم محو/شطب السجل     21591531، وفى تارٌخ    9594دمحم مهدى عبد الغفار بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 2382تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591515وفً تارٌخ ،   55382نزهه رضا عبد النبً حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591515وفً تارٌخ ،   9744عمرو ابراهٌم على دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    تم  21591513وفً تارٌخ ،   655دمحم غرٌب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591516وفً تارٌخ ،   9656الهام حلمى السمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591516وفً تارٌخ ،   54456مصطفى خالد حسن خالد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , تم ت  21591516وفً تارٌخ ،   54456مصطفى خالد الدارة البوفٌهات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591516وفً تارٌخ ،   55614احمد عبد العال دمحم عوام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591518وفً تارٌخ ،   55359صٌدلٌه د.خالد عبد المنعم مغربً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591518وفً تارٌخ ،   55278خالد علً احمد دمحمٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591551وفً تارٌخ ،   9335مراد على هالل على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591553وفً تارٌخ ،   8964انى نعٌم عٌاد حبشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ه -  55

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  21591553وفً تارٌخ ،   53192دمحم محمود عبدالمادر منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   5551110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591553وفً تارٌخ ،   51235هشام دمحم حسن السعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21591553وفً تارٌخ ،   51155اهٌم عبد الرحٌم عوض عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابر -  54

 جنٌه   4111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591553وفً تارٌخ ،   52412مصطفى رمضان دمحم مغٌث  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591554وفً تارٌخ ،   55414شرٌف جمعه لرنً احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591556وفً تارٌخ ،   55552وداد عوض عبد العزٌز عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   611110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  21591556وفً تارٌخ ،   54989مصطفى دمحم البدرى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21591525وفً تارٌخ ،   9256دمحم حسٌن حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  9256مكتب االتحاد للمماوالت العمومٌة ) دمحم حسٌن حسنٌن (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -ل االسم التجارى لٌصبح :تعدٌ -  21

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21591525وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591525وفً تارٌخ ،   54155،، سبك لٌده برلم  ٌاسمٌن اشرف دمحم السٌد  تاجر فرد -  25

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591522وفً تارٌخ ،   51655احمد طلعت لاسم عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591523وفً تارٌخ ،   55512دمحم ابراهٌم سلٌم ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591527وفً تارٌخ ،   52595،، سبك لٌده برلم دمحم عباس على محروس  تاجر فرد  -  24

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591528وفً تارٌخ ،   51831شاكر دٌاب حسٌن عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   251110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591528وفً تارٌخ ،   7982رمضان السٌد جودة التهامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   751110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591531وفً تارٌخ ،   52961بك لٌده برلم بولس فاٌز جورجى ٌعموب  تاجر فرد ،، س -  27

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591531وفً تارٌخ ،   8855دمحم عبد الوهاب لرنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   51111110111لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591531وفً تارٌخ ،   9598احمد دمحم احمد السٌد الغزاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591535وفً تارٌخ ،   53246احمد مصطفى محمود على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  21591535وفً تارٌخ ،   54711كرٌمه محمود جابر احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 21591515وفً تارٌخ  55655مٌنا جمال ثابت فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش مصطفً فهمى 43-، حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591515وفً تارٌخ  55654هشام دمحم مصطفى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وادى حوف 7ش  23الـتأشٌر:   ، حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591515وفً تارٌخ  55653دمحم دمحم احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 محمود عبدالرحمن مدٌنة الطٌران 27الدور الثالث ش  6الـتأشٌر:   ، حلوان شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591515وفً تارٌخ  55656كرٌمه عبد الممصود علٌان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 عرب غنٌم-الـتأشٌر:   ، حلوان/ش احمد غنٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591512وفً تارٌخ  55658حسام حسان دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش ابو بكر الصدٌك م الزهور 7، حلوان/

العنوان , تم تعدٌل  21591512وفً تارٌخ  55659حورٌه عبد الواحد عبد الظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 عرب كفر العلو-وصف الـتأشٌر:   ، حلوان/ شمه بالدور االرضً ش ناصر دمحم عٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591512وفً تارٌخ  55657عونى احمد عبد هللا خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 م55ب 515الـتأشٌر:   ، حلوان/ ش زاهى حواس اطلس ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591513وفً تارٌخ  55626ن فضل حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحٌى حسنٌ -  8

 3مجاوره -26الدور الثانى لطعه  215الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591513وفً تارٌخ  55623مصطفى ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 حلوان-وادى حوف -مدرسه الزهراء االعدادٌه بنات  56من شارع  52لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591513وفً تارٌخ  55625اسعد صادق سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش مصطفى فهمى تماطع الشارع الغربً/حلوان 93، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591513وفً تارٌخ  55624 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ابراهٌم السٌد دمحم -  55

 غرفه داخل شمه-ش رمضان عبد النعٌم ارض العمده /المعصره  24الـتأشٌر:   ، 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21591513وفً تارٌخ  55727رضا محمود سٌد احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 تمسٌم ضباط شرطه المعصره 514الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591513وفً تارٌخ  55621نور السٌد العربً دمحم موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 منطمه د اطلس- 7بلون-2شمه-5الـتأشٌر:   ، ماٌو/محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591513وفً تارٌخ  55625،  سبك لٌده برلم    مٌنا بطرس خلٌل جرٌس ، تاجر فرد  -  54

 ش ثابت 55الـتأشٌر:   ، حلوان/

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591513وفً تارٌخ  55622سٌده سعٌد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بجوار لهوه فطوطه سور نادى حلوان بالعزبه المبلٌه 25، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591516وفً تارٌخ  54365دمحم شولى سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش راٌل حلوان 45عمار  519، شمة 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21591516وفً تارٌخ  54456مصطفى خالد الدارة البوفٌهات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 3ماٌو الرٌاضً مجاورة  55الـتأشٌر:   ، بوفٌه نادي 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591516وفً تارٌخ  55628حسن دمحم حفظً فرغلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ش رمضان عبد الخالك الحكر المبلً التبٌن 52الـتأشٌر:   ، حلوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591516وفً تارٌخ  55627فرج رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامً فوزي  -  59

 الدور السادس 56غرفة من شمه رلم  47ش الظوغلً  7الـتأشٌر:   ، حلوان/ 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21591516وفً تارٌخ  54456مصطفى خالد حسن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  3ماٌو الرٌاضى مجاورة  55الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / بوفٌة نادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591516وفً تارٌخ  54456مصطفى خالد الدارة البوفٌهات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  3ة ماٌو الرٌاضى مجاور 55الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / بوفٌة نادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591518وفً تارٌخ  55635صفا دمحم حسانٌن لذافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 2ش ثابت محل رلم  55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591518وفً تارٌخ  55631عادل رفعت فرج مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بالدور االرضً 3شمه -مسكن عٌن حلوان  26ٌر:   ، ب الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591518وفً تارٌخ  55629دمحم حسنً ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بمٌجا مول 3مجاوره-42منطمه-22الـتأشٌر:   ، ق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591519وفً تارٌخ  54368اسالم مجدى عبدالصمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ارض مصنع العلف امام مخزن الكهرباء عرب ابو دحروج كفر العلو حلوان

تم تعدٌل العنوان  21591519وفً تارٌخ  55261برلم     مصطفى عماد الدٌن عادل محمود حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  26

 شارع اسماعٌل كامل حلوان 28, وصف الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591519وفً تارٌخ  55633نها فتحى سٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 المساكن االلتصادٌة  5شارع  5، حلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591551وفً تارٌخ  55635احمد فاروق حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ش ابوبكر الصدٌك حلوان 3مساكن المرازٌك محل رلم 23الـتأشٌر:   ، التبٌن/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591551وفً تارٌخ  55636اٌمن مختار سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ش ٌوسف 33الـتأشٌر:   ، حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591551وفً تارٌخ  55641احمد لرضا عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش مصطفى المراغى 25الـتأشٌر:   ، حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591551وفً تارٌخ  55638بك لٌده برلم    اسماء سلطان على عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  س -  35

 محمود مصطفى عزبه الوالده 32الـتأشٌر:   ، حلوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21591553وفً تارٌخ  55642ٌوسف عبد الودود السعٌد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 كورنٌش النٌل /المعصره 5وصف الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591553وفً تارٌخ  55645سٌد احمد عبد المجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ماٌو 55مدٌنه - 32سوق مجاوره 52/4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591553وفً تارٌخ  55643سعاد بدر احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 العزبه البحرٌه 5/52ش  52الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591554وفً تارٌخ  55644محمود منٌر احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الدور االرض1ً 9محل رلم -شارع منصور  34الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591554وفً تارٌخ  55648 مصطفً دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  36

 مساكن اطلس- 9منطمه ج العماره  2الـتأشٌر:   ، شمه 

الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , وصف 21591554وفً تارٌخ  55646دمحم صابرعمر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش مدرسه النصر من ش بسٌونى5، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591554وفً تارٌخ  55647سحر على عبدااله حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ش الحسٌنى تمسٌم فرٌد زكى 525الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591554ً تارٌخ وف 55645ممدوح حاتم مراد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 المعصره-برج الرٌاض كورنٌش النٌل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591555وفً تارٌخ  55652وسام السٌد دمحم عبدهللا صبحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، شارع التحرٌر التبٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591555وفً تارٌخ  55653راهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم هالشم اب -  45

 بجوار مسجد على بن طالب-اطلس  -السوق التجارى 5بالعمار  2الـتأشٌر:   ، محل 

العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل  21591555وفً تارٌخ  55653دمحم هاشم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بجوار مسجد على بن طالب-اطلس  -السوق التجارى 5بالعمار  2، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591555وفً تارٌخ  55651ناصر شعبان عبد الفاتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش شرٌف على ش راٌل67الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591555وفً تارٌخ  55651الفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر شعبان عبد  -  44

 ش شرٌف على ش راٌل67الـتأشٌر:   ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591555وفً تارٌخ  55655دمحم فوزى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 عرب غنٌم ش سعد فرج 9، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591556وفً تارٌخ  55661عبد هللا عبد الحافظ عبد هللا عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 شارع عبد العزٌز زٌدان ارض الجنٌه كفر العلو 5وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21591556وفً تارٌخ  55659رلم    محمود مجدي ٌوسف عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  47

 ش سالح المهندسٌن الدواجن 54وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591556وفً تارٌخ  55658عمرو على عبدالمبدى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 معصرهناصٌه ش السلن عزبه خلٌل ال 53ش  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591556وفً تارٌخ  55656محمود سمٌر حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 التبٌن مدخل المساكن 3مدخل -4الـتأشٌر:   ، بلون 

عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال 21591556وفً تارٌخ  55665نورا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش احمد عبد الناصر الدواجن عزبه الوالده 21

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21591556وفً تارٌخ  55662اكرم فلً ٌنً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش سلٌمان المسح المعصره 214

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591556وفً تارٌخ  55663ٌده برلم    دمحم احمد دمحم صدلة ، تاجر فرد ،  سبك ل -  52

 ش حفنى ابوجبل 9، حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591556وفً تارٌخ  55655دمحم حلمى عنبر فاٌز هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش خسرو 56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591557وفً تارٌخ  55669اٌمن فتحى عبدالحافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 بالدور الرابع 7شارع ثابت شمة رلم  49الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21591557وفً تارٌخ  52687انور دمحم عبد المنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 راٌل 27أ من  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591557وفً تارٌخ  55668مصطفى علً مصطفً عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ماٌو 48لطعه  2بلون  6ش المشروع االمرٌكً مجاورة 48وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591557وفً تارٌخ  55664تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى دمحم ربٌع مصطفى دمحم ، -  57

 21ش عبدالرحمن صفوت سٌتى مول محل رلم  56الـتأشٌر:   ، حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591557وفً تارٌخ  55665سماح جاد نور اسرافٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 52عابدٌن زٌدان عبدالممصود منزل رلم  2، التبٌن شارع الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591557وفً تارٌخ  55667دمحم حسن دمحم مهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 حدائك حلوان -ش محمود عوف مرسً تمسٌم المعلمٌن 57، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591557وفً تارٌخ  8972فرد ،  سبك لٌده برلم     صٌدلٌة د/ راندا وهٌب فكرى ، تاجر -  61

 المشروع السكنى الجدٌد امتداد صالح صبحى 7مجورة  53بلون  832الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21591521وفً تارٌخ  55672هٌثم حسنى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 عرب راشد-الـتأشٌر:   ، اول ش المومٌه ش احمد سلوم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591521وفً تارٌخ  55675ساره احمد العربً دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش ترعه الخشاب المعصره 5446الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591521وفً تارٌخ  55671د ،  سبك لٌده برلم    خالد كمال اسماعٌل رزق ، تاجر فر -  63

 9غرفه من شمه رلم  -54ة بلون  2منطمه -5الـتأشٌر:   ، مدخل 

تم تعدٌل العنوان ,  21591525وفً تارٌخ  55676عبد الناصر جنٌدى عبد الهادى سلوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش دٌر الناحٌه الغربً 85-، كورنٌش النٌل كفر العلو   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21591525وفً تارٌخ  9436دمحم عبد المنعم محمود عطٌة الشماع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 حدائك حلوان-مدٌنه الضباط 99وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591525وفً تارٌخ  55678ندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بالل دمحم راشد الج -  66

 ز7و/7ماٌو ق 55بالدور االرضً مشروع وسط البلد  8، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591525وفً تارٌخ  55685تامر احمد حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 5شمه رلم -24عماره -23لـتأشٌر:   ، مجاوره ا

تم تعدٌل العنوان ,  21591525وفً تارٌخ  51899مصطفى دمحم عبد اللطٌف ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 عرب غنٌم-وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح/ شارع االخالص متفرع من شارع رئاسه الجمهورٌه المالءه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591525وفً تارٌخ  55675ابراهٌم دمحم سمٌر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 55لطعه  -4منطمه  -4مجاوره -ماٌو  55الـتأشٌر:   ، امتداد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591525ٌخ وفً تار 55674اٌهاب دمحم صفا مؤمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ماٌو ش الندى 55امتداد -7منطمه -4لطعه -2الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591525وفً تارٌخ  55673احمد سعد فرج سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ، ش التحرٌر التبٌن البلد بجوار المسجد البحرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591525وفً تارٌخ  55681حازم للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 عزبه الوالده-شارع لبلى العزبه  -6الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21591522وفً تارٌخ  55686احمد منصور عبد الخالك منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 شارع الجهاد ح منصور عزبه الوالده 4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591522وفً تارٌخ  55682سامح سٌد حسٌن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، ش عبد هللا على عبد الرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591522وفً تارٌخ  55685تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد معتمد عبد العال سلطان ،  -  75

 53/3محل  - 4الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591522وفً تارٌخ  51867بركات السعٌد على عتمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 المعادى- 34شمه - 77 ش5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591522وفً تارٌخ  55683دمحم سٌد مصطفى حمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 أ ش راٌل9الـتأشٌر:   ، 

نوان تم تعدٌل الع 21591522وفً تارٌخ  55684احمد صوفى عبد الكرٌم صوفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 حدائك حلوان-ش خالد ابن الولٌد  6, وصف الـتأشٌر:   ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21591523وفً تارٌخ  55692احمد عبد المعطى محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 عزبه خلٌل ش المسجد البحرى 53ش  39وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591523وفً تارٌخ  55689رد ،  سبك لٌده برلم    حجاج حسن عبد ربه بٌومى ، تاجر ف -  81

 شارع خسرو باشا 4الـتأشٌر:   ، شمه بالدور التاسع بعد االرضً عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591523وفً تارٌخ  55694سعد دمحم عكاشه عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 العزبه البحرٌه 5ش  21، العمار رلم    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591523وفً تارٌخ  55687محمود احمد حبٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 54منشٌه جمال عبد الناصر رلم  51الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591523وفً تارٌخ  55695مسعد حسٌن على لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الـتأشٌر:   ، ش العبور عرب كفر العلو سابما بحرى العرب

العنوان , وصف تم تعدٌل  21591523وفً تارٌخ  55695صالح عبد هللا ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 حدائك حلوان-ش المٌدان  59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591523وفً تارٌخ  55688اسامه عبد المادر عبد الحمٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش كورنٌش النٌل بجوار بنزٌنه عبد الواحد كفر العلو 41وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591523وفً تارٌخ  52792د/ احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه  -  86

 المشروع االمرٌكى 51مجاورة  61شارع  22ب  5124الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591523رٌخ وفً تا 55696كرٌم منصور ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 شارع المحطة سوق البورصة خلف السنترال 26الـتأشٌر:   ، حلوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591527وفً تارٌخ  55699سامح دمحم عثمان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 كفر العلو-ش كورنٌش النٌل  527الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591527وفً تارٌخ  55697ثروت حامد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الـتأشٌر:   ، غرفه من شمه بالدور االرضى شارع العروبه مدٌنه ركن حلوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591527وفً تارٌخ  52856على محمود عبد الحافظ سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 طره-شك التعبان شارع االسعاف  77/26الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/ ق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591527وفً تارٌخ  55698نادٌه صالح ابو بكر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 ىش الشٌخ محفوظ عرب كفر العلو ع البراو 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591528وفً تارٌخ  55715رشا عبد الفتاح ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 حدائك حلوان- 5تمسٌم فرٌد زكى ش  5الـتأشٌر:   ، لطعه 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21591528وفً تارٌخ  55714دمحم شعبان جٌالنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ش جمال عبد الناصر 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591528وفً تارٌخ  55716دمحم حسن حسٌن دمحم عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 ش حٌدر تماطع مصطفى فهمى 33وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591528وفً تارٌخ  55713بك لٌده برلم    حسٌن عطا محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  س -  95

 عزبه كامل صدلى-ش سعٌد لاسم من عبده الدهشورى  9الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21591528وفً تارٌخ  55718عاطف عبد الشكور على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 نه الهدى ش عٌد الشناوىمدٌ 6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591528وفً تارٌخ  55711عزت شحتة سالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 حدائك حلوان-مساكن الظباط  55الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم  21591528وفً تارٌخ  55757تامر ٌاسٌن شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 7/6ش المراغً حلوان محل  53 -، حلوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591528وفً تارٌخ  7982رمضان السٌد جودة التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 كمبوند وسط البلد 23عمار رلم سً محل  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591528وفً تارٌخ  55717ؤوف على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الر -  511

 ش كورنٌش النٌل-ش عمارات البنن المصرى الخلٌجى  6الـتأشٌر:   ، 

ان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنو 21591528وفً تارٌخ  55715احمد دمحم موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 ش شرٌف 55، 

تم تعدٌل العنوان  21591528وفً تارٌخ  55712عٌاد النشاءات معدنٌه واعمال الرخام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 ش دمحم جمال الدٌن 32, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591529وفً تارٌخ  55751اشرف خمٌس ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 حدائك حلوان -ش بٌومً عبد المحسن  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591529وفً تارٌخ  55755عبدهللا رضا سلطان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 صدلى المبلٌة حدائك حلوان الدور االول بعد االرضى الـتأشٌر:   ، حلوان ش سٌد الزاملى مدرسة النصر عزبة كامل

تم تعدٌل العنوان ,  21591529وفً تارٌخ  55753سحر سعٌد عبد التواب عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 كورنٌش النٌل دوران المرازٌك خلف بنزٌنه عمر 6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591529وفً تارٌخ  55719تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نعمه خٌري حامد ابراهٌم ، -  516

 4شمه -ب35عماره - 32الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21591529وفً تارٌخ  55955حسن عبد الكرٌم حسن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 الماهره الجدٌده - 2بالمول التجارى الخامس منطمه  52محل  s2 55لعنوان لٌصبح/ وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591529وفً تارٌخ  55756طه سٌد مبارن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 ش احمد طنطاوى عرب غنٌم 9، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591529وفً تارٌخ  55754فرد ،  سبك لٌده برلم     تامر صالح عبد الفتاح دمحم ، تاجر -  519

 3مجاوره -26لطعه -الدور االول  214الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591529وفً تارٌخ  55755صدام جمال عارف ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 الشهٌد حمٌد عزبه الوالده ش 55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591531وفً تارٌخ  55759بالل حنفى على سلٌم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 وصف الـتأشٌر:   ، ش خلف مرور حلوان سوق الخضار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591531وفً تارٌخ  55758عمر زكرٌا متولى دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 مدٌنه الطٌران-ش زهدى  85الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

العنوان , تم تعدٌل  21591535وفً تارٌخ  55722احمد دمحم عبد المنعم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 29مجاوره  -34شمه  -5مدخل - 59وصف الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591535وفً تارٌخ  55724ابراهٌم صالح ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 الدور االرضى-أ ش راغب 29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591535وفً تارٌخ  55725،  سبك لٌده برلم     احمد ابو بكر محمود دمحم ، تاجر فرد -  555

 ش دمحم صبره عزبه الوالده غرفه من الشمه بالدور الثانً فوق االرضً 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591535وفً تارٌخ  55721مجدى جمعه عٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 منشٌه جمال عبد الناصر-مكرر ش زٌن الدٌن  3ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21591535وفً تارٌخ  55723عمرو دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

 ش الفرج العزبه المبلٌه 26، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591535وفً تارٌخ  54711   كرٌمه محمود جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  558

 ش احمد عماره حدائك حلوان 86الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591535وفً تارٌخ  55726صفاء مؤمن عبد العزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الوالده ش بحرى الجناٌن

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591515وفً تارٌخ  9744عمرو ابراهٌم على دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591518وفً تارٌخ  9525لٌده برلم    تامر مبرون رجب مبرون شعالن ، تاجر فرد ،  سبك -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط/ تورٌد اجهزه اتصاالت و تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21591518وفً تارٌخ  8725سلٌمان السٌد دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التصدٌرتعدٌل النشاط لٌصبح /

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21591518وفً تارٌخ  54818دمحم خٌرت دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اضافه نشاط /تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه

, وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط21591553وفً تارٌخ  51235هشام دمحم حسن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 اضافه نشاط /التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21591557وفً تارٌخ  54443ٌاسر فاروق سعد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تصدٌر

, وصف تم تعدٌل النشاط 21591557وفً تارٌخ  52632اٌهاب فتحى عبد الحافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / االستثمار العمارى  فٌما عدا الدعاٌة و االعالن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591521وفً تارٌخ  52573حسام عبد النعٌم كامل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  اضافه نشاط /مٌكانٌكا معدات ثمٌله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه 21591521وفً تارٌخ  9753، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شاهر احمد امٌن  -  9

 نشاط /اداره محطات الخرسانه وتأجٌرها

تم تعدٌل النشاط , 21591525وفً تارٌخ  9436دمحم عبد المنعم محمود عطٌة الشماع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ل النشاط لٌصبح / مكتب نمل جماعى ورحالت وتورٌدات عمومٌهوصف التأشٌر:  تعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591522وفً تارٌخ  51867بركات السعٌد على عتمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591522وفً تارٌخ  55675  ابراهٌم دمحم سمٌر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  52

 التأشٌر:  اضافه نشاط /تصدٌر االغذٌه والمستلزمات الطبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21591535وفً تارٌخ  54711كرٌمه محمود جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 ٌدات العمومٌه وتورٌد االجهزه الكهربائٌهتعدٌل النشاط لٌصبح /مؤسسه االسالم للتور

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591515وفً تارٌخ  55656كرٌمه عبد الممصود علٌان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591516وفً تارٌخ  55628حسن دمحم حفظً فرغلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591554وفً تارٌخ  55644محمود منٌر احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591556وفً تارٌخ  55665دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورا دمحم احمد  -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591523وفً تارٌخ  55694سعد دمحم عكاشه عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591528وفً تارٌخ  55718تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف عبد الشكور على سلٌمان ،  -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591535وفً تارٌخ  55723عمرو دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591515وفً تارٌخ  55653لٌده برلم   دمحم دمحم احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك  -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591556وفً تارٌخ  55662اكرم فلً ٌنً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591556تارٌخ وفً  55663دمحم احمد دمحم صدلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591521وفً تارٌخ  55671خالد كمال اسماعٌل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591527وفً تارٌخ  55697ثروت حامد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591528وفً تارٌخ  55714دمحم شعبان جٌالنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21591528وفً تارٌخ  55716دمحم حسن حسٌن دمحم عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591515وفً تارٌخ  55654هشام دمحم مصطفى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و21591516وفً تارٌخ  55627سامً فوزي فرج رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21591553وفً تارٌخ  55642ٌوسف عبد الودود السعٌد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع تم تعد21591556وفً تارٌخ  55661عبد هللا عبد الحافظ عبد هللا عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591525وفً تارٌخ  55675ابراهٌم دمحم سمٌر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21591523وفً تارٌخ  55695صالح عبد هللا ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591529وفً تارٌخ  55719نعمه خٌري حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21591535وفً تارٌخ  55724ابراهٌم صالح ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591512وفً تارٌخ  55659حورٌه عبد الواحد عبد الظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش21591513وفً تارٌخ  55623مصطفى ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591554وفً تارٌخ  55646دمحم صابرعمر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر21591523وفً تارٌخ  55688اسامه عبد المادر عبد الحمٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591529وفً تارٌخ  55753سحر سعٌد عبد التواب عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 21591535وفً تارٌخ  55725احمد ابو بكر محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591556وفً تارٌخ  55655دمحم حلمى عنبر فاٌز هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591527وفً تارٌخ  55698نادٌه صالح ابو بكر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591528وفً تارٌخ  55715رشا عبد الفتاح ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591529وفً تارٌخ  55754مر صالح عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تا -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591513وفً تارٌخ  55621نور السٌد العربً دمحم موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591513وفً تارٌخ  55625رس خلٌل جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا بط -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591551وفً تارٌخ  55636اٌمن مختار سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591557وفً تارٌخ  55668م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى علً مصطفً عبد السال -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591522وفً تارٌخ  55682سامح سٌد حسٌن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591522وفً تارٌخ  55685،  سبك لٌده برلم    خالد معتمد عبد العال سلطان ، تاجر فرد -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591527وفً تارٌخ  55699سامح دمحم عثمان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591513وفً تارٌخ  55624برلم    السٌد ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591557وفً تارٌخ  55664مصطفى دمحم ربٌع مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591525وفً تارٌخ  55678بالل دمحم راشد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591523وفً تارٌخ  55689حجاج حسن عبد ربه بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591528ارٌخ وفً ت 55713حسٌن عطا محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591513وفً تارٌخ  55727رضا محمود سٌد احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591512وفً تارٌخ  55658حسام حسان دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591513وفً تارٌخ  55625اسعد صادق سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21591554وفً تارٌخ  55648دمحم مصطفً دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591556وفً تارٌخ  55656محمود سمٌر حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591525وفً تارٌخ  55685تامر احمد حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591522وفً تارٌخ  55686احمد منصور عبد الخالك منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591529وفً تارٌخ  55756طه سٌد مبارن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591531وفً تارٌخ  55759بالل حنفى على سلٌم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591513وفً تارٌخ  55622سٌده سعٌد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591519وفً تارٌخ  55633سٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نها فتحى  -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591551وفً تارٌخ  55635احمد فاروق حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591557وفً تارٌخ  55669تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن فتحى عبدالحافظ دمحم ، -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591522وفً تارٌخ  55683دمحم سٌد مصطفى حمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21591522وفً تارٌخ  55684احمد صوفى عبد الكرٌم صوفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591529وفً تارٌخ  55755صدام جمال عارف ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591516وفً تارٌخ  54365دمحم شولى سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591516وفً تارٌخ  54456مصطفى خالد الدارة البوفٌهات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591553وفً تارٌخ  55645عبد المجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد احمد -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591553وفً تارٌخ  55643سعاد بدر احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21591525وفً تارٌخ  55676الهادى سلوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الناصر جنٌدى عبد -  65

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591523وفً تارٌخ  55692احمد عبد المعطى محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591535وفً تارٌخ  55726ٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفاء مؤمن عبد العز -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591555وفً تارٌخ  55651ناصر شعبان عبد الفاتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591555وفً تارٌخ  55651حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر شعبان عبد الفتاح  -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591555وفً تارٌخ  55655دمحم فوزى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591528وفً تارٌخ  55711بك لٌده برلم   عزت شحتة سالم على ، تاجر فرد ،  س -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591531وفً تارٌخ  55757تامر ٌاسٌن شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591518وفً تارٌخ  55629لم   دمحم حسنً ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591554وفً تارٌخ  55647سحر على عبدااله حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591555تارٌخ وفً  55653دمحم هالشم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591555وفً تارٌخ  55653دمحم هاشم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591521وفً تارٌخ  55675ساره احمد العربً دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591523وفً تارٌخ  55696كرٌم منصور ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

ل نوع الشركة , وصف تم تعد21591529ٌوفً تارٌخ  55755عبدهللا رضا سلطان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591535وفً تارٌخ  55721مجدى جمعه عٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591518وفً تارٌخ  55631عادل رفعت فرج مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591551وفً تارٌخ  55641احمد لرضا عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591521وفً تارٌخ  55672هٌثم حسنى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591523وفً تارٌخ  55695مسعد حسٌن على لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591513وفً تارٌخ  55626ٌحٌى حسنٌن فضل حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591518وفً تارٌخ  55635نٌن لذافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفا دمحم حسا -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591551وفً تارٌخ  55638اسماء سلطان على عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591525وفً تارٌخ  55673احمد سعد فرج سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591525وفً تارٌخ  55681حازم للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591523وفً تارٌخ  55687حبٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد  -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591535وفً تارٌخ  55722احمد دمحم عبد المنعم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591555وفً تارٌخ  55652 عبدهللا صبحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وسام السٌد دمحم -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591557وفً تارٌخ  55665سماح جاد نور اسرافٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591557وفً تارٌخ  55667اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دمحم مهدي ، ت -  94

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21591528وفً تارٌخ  55715احمد دمحم موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 21591528وفً تارٌخ  55712فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌاد النشاءات معدنٌه واعمال الرخام ، تاجر -  96

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591531وفً تارٌخ  55758عمر زكرٌا متولى دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591515وفً تارٌخ  55655لٌده برلم   مٌنا جمال ثابت فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591512وفً تارٌخ  55657عونى احمد عبد هللا خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591554وفً تارٌخ  55645 ممدوح حاتم مراد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591556وفً تارٌخ  55659محمود مجدي ٌوسف عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591556وفً تارٌخ  55658عمرو على عبدالمبدى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591525وفً تارٌخ  55674اٌهاب دمحم صفا مؤمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591528تارٌخ  وفً 55717عبد الرؤوف على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591529وفً تارٌخ  55751اشرف خمٌس ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافة السمة التجارٌة / مركز سٌرجى  54954تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591513،  فى تارٌخ :   -  5

 لتأجٌر المناظٌر الطبٌة  

 الى: مصطفى خالد الدارة البوفٌهات   54456م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس21591516،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمه التجارٌه /المتحده لالدوات  55614تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591516،  فى تارٌخ :   -  3

 الكهربائٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /الدولٌه  8725تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591518،  فى تارٌخ :   -  4

 للتصدٌر  

 الى: تعدٌل السمه/ رام للتورٌدات العمومٌه   9525تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591518،  فى تارٌخ :   -  5

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/فراشه  52649تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591555تارٌخ : ،  فى   -  6

 الصفوه  

 الى: الرحاب لتجارة االخشاب   55552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591556،  فى تارٌخ :   -  7

الى: اضافة السمة التجارٌة / تكنو وتر  54366تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب21591556،  فى تارٌخ :   -  8

 للتورٌدات  

 الى: تعدٌل السمه الً مؤسـسه المارٌا   55619تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591557،  فى تارٌخ :   -  9

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/مؤسسه  54469الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة21591521،  فى تارٌخ :   -  51

 روما للخدمات البترولٌه  

الى: اضافه سمه تجارٌه لتصبح/االفرٌمٌه  55675تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591522،  فى تارٌخ :   -  55

   african gloobal for tradingالعالمٌه للتجاره 

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / درٌم  55592تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591528ى تارٌخ : ،  ف  -  52

 كار هٌثم محمود دمحم زاٌد بٌع وشراء السٌارات المستعمله  

ٌه /الروضه للمماوالت الى: اضافه سمع تجار 55689تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591531،  فى تارٌخ :   -  53

 العمومٌه  

الى: اضافه سمه تجارٌه لتصبح /مؤسسه  54711تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591535،  فى تارٌخ :   -  54

 االسالم للتورٌدات العمومٌه وتورٌد االجهزه الكهربائٌه  

 (  caesarالى: اضلفه سمه تجارٌه /سٌزر ) 54255الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة21591535،  فى تارٌخ :   -  55

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 54696برلم       21591513مصطفى جمال محمود عبدالرحٌم   ، تارٌخ :  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21591531، وفى تارٌخ    4427دمحم عبد المنعم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 الغاء الفرع بموجب التاشٌر الوارد الٌنا من مكتب سجل تجارى الماهره بالغاء الفرع

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس  21591554وفً تارٌخ   ، 51597دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

وفً تارٌخ    51597توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشركاه  -  2

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21591554،

تم تعدٌل رأس  21591554وفً تارٌخ   ، 51597دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

وفً تارٌخ    51597تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   5111110111رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 21591554،

تم تعدٌل رأس  21591556وفً تارٌخ   ، 51379ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21591556وفً تارٌخ   ، 51379تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه شركة  -  6

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21591525وفً تارٌخ   ، 5352حسٌن دمحم حافاظ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   551110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21591525وفً تارٌخ   ، 5352حسٌن دمحم حافاظ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   551110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21591525وفً تارٌخ   ، 5352توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسٌن دمحم حافاظ وشركاه  -  9

 جنٌه   551110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان  21591515وفً تارٌخ  53546بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     دمحم عبد الفضٌل معوض عبد السالم ، توصٌة -  5

 نٌركو دجله-المعادى-, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /السوق التجارى الشطر الخامس 

عنوان , تم تعدٌل ال 21591554وفً تارٌخ  9592جمال ٌس بدوى السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 طره البلد-كورنٌش النٌل -حاره فرحات 55/53وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591525وفً تارٌخ  5352حسٌن دمحم حافاظ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 عزبه كامل صدلى المبلٌه -عٌل الجمال خلف عمارات منتصر ش سامى الجمال من شارع اسما6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591525وفً تارٌخ  5352حسٌن دمحم حافاظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 ه كامل صدلى المبلٌه عزب-ش سامى الجمال من شارع اسماعٌل الجمال خلف عمارات منتصر 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591525وفً تارٌخ  5352حسٌن دمحم حافاظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 عزبه كامل صدلى المبلٌه -ش سامى الجمال من شارع اسماعٌل الجمال خلف عمارات منتصر 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  53546دمحم عبد الفضٌل معوض عبد السالم ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى /تجاره مالبس ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21591515تارٌخ 

وفً تارٌخ  9592جمال ٌس بدوى السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/ اعمال المناجم والتعدٌن ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21591554

وفً تارٌخ  55385حسن احمد حسن ٌوسف وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / ورشه نجاره ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21591523

خالد لرنى عبد الجابر وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /المماوالت العمومٌه والتصدٌر وتورٌد المواد الغذائٌه  -  4

تم 21591531وفً تارٌخ  55455دها برلم   ،  سبك لٌ 59والمجموعه  6من المجموعه  36وخدمات السٌارات فٌما عدا الفمره 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 21591513وفً تارٌخ  55187تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/عمر عبد هللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21591513وفً تارٌخ  55187تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/عمر عبد هللا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51379بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ تامر دمحم حسن الزلرد وشرٌكه ، توصٌة  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21591556

وفً تارٌخ  51379تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ تامر دمحم حسن الزلرد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21591556

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة 21591513وفً تارٌخ  55187فاتن صالح و شركاها ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21591556وفً تارٌخ  51379ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21591525وفً تارٌخ  5352حسٌن دمحم حافاظ وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجاري/  53564توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21591518،  فى تارٌخ :   -  5

 دمحم ٌوسف و شركائه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

فاتن صالح ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج فاتن صالح ابراهٌم دمحم من الشركه واستالمها كافه  -  5

مستحماتها المالٌه وتم خروج فاٌزه صالح ابراٌهم دمحم من الشركه واستالمها كافه مستحماتها المالٌه وتعدٌل صفه الشرٌن لطب دمحم 

وتم تعدٌل صفه الشرٌن عمر                                         1مصرى 1 5984/3/59موالٌد لطب على الى شرٌن متضامن 

اصبح حك                                                  1مصرى  5986/5/51عبد هللا عبد العال دمحم الى شرٌن متضامن موالٌد 

 55187برلم       21591513:  االداره والتولٌع عن الشركه للطرف الثالث ، تارٌخ

فاتن صالح ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج فاتن صالح ابراهٌم دمحم من الشركه واستالمها كافه مستحماتها  -  2

 لطب على المالٌه وتم خروج فاٌزه صالح ابراٌهم دمحم من الشركه واستالمها كافه مستحماتها المالٌه وتعدٌل صفه الشرٌن لطب دمحم

وتم تعدٌل صفه الشرٌن عمر عبد هللا عبد                                         1مصرى 1 5984/3/59الى شرٌن متضامن موالٌد 

اصبح حك االداره والتولٌع                                                  1مصرى  5986/5/51العال دمحم الى شرٌن متضامن موالٌد 

 55187برلم       21591513الشركه للطرف الثالث ، تارٌخ : عن 

فاتن صالح ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والطرف الرابع لطب دمحم لطب على و عمر عبد هللا عبد العال دمحم  -  3

راد باالداره والتولٌع ولهم فى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك غرض الشركه ولكل منهما حك االنف

سبٌل ذلن توكٌل الغٌر ومن ٌراه فى كل ما ذكر او بعضه من صالحٌات وسلطات فى هذا الشأن او تعٌٌن مدٌر ادارى للشركه واى 

اجراءات اخرى الزمه وجمٌع التصرفات الصادره عنها تكون ناف<ه فى حك الشركه والغٌر بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

 55187برلم       21591513بعنوان الشركه وضمن اغراضها وحدود نشاطها ولهم الحك ، تارٌخ : عنه 

فاتن صالح ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والطرف الرابع لطب دمحم لطب على و عمر عبد هللا عبد العال دمحم  -  4

رض الشركه ولكل منهما حك االنفراد باالداره والتولٌع ولهم فى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك غ

سبٌل ذلن توكٌل الغٌر ومن ٌراه فى كل ما ذكر او بعضه من صالحٌات وسلطات فى هذا الشأن او تعٌٌن مدٌر ادارى للشركه واى 

ن تكون االعمال التى تصدر اجراءات اخرى الزمه وجمٌع التصرفات الصادره عنها تكون ناف<ه فى حك الشركه والغٌر بشرط ا

 55187برلم       21591513عنه بعنوان الشركه وضمن اغراضها وحدود نشاطها ولهم الحك ، تارٌخ : 

فاتن صالح ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع باسم الشركه امام مختلف الجهات  -  5

لتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع واى تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او وفتح الحسابات لدى البنون وا

الحصول على المروض للشركه ولهم الحك فى توكٌل الغٌر وفى كل او بعض ما ذكر وامام الجهات المعنٌه والملم التجارى بالمحاكم 

الشركه وتعدٌلها ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، المدنٌه والتجارٌه والسجل التجارى والغرفه التجارٌه وتأسٌس 

 55187برلم       21591513تارٌخ : 

فاتن صالح ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع باسم الشركه امام مختلف الجهات  -  6

والسحب واالٌداع واى تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او وفتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات 

الحصول على المروض للشركه ولهم الحك فى توكٌل الغٌر وفى كل او بعض ما ذكر وامام الجهات المعنٌه والملم التجارى بالمحاكم 

م الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، المدنٌه والتجارٌه والسجل التجارى والغرفه التجارٌه وتأسٌس الشركه وتعدٌلها وله

 55187برلم       21591513تارٌخ : 

اصبح  -دمحم احمد ٌوسف السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مدكور بالعمد و استالمه كافه حموله       -  7

خالف ذلن على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة و فى المسائل  حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن االول و الٌعتد باى تولٌع على

المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة و ممارسة نشاطها المباشر و لهم فى ادارة الشركة اوسع االختصاصات و التعالد باسمها مع الغٌر 

ستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و فتح حسابات البنون و االعتمادات و االلتراض باسمها و التعالدات الخارجٌة و تعٌن و فصل م

 53564برلم       21591518، تارٌخ : 

اصبح  -دمحم احمد ٌوسف السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مدكور بالعمد و استالمه كافه حموله       -  8

لى ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة و فى المسائل حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن االول و الٌعتد باى تولٌع على خالف ذلن ع

المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة و ممارسة نشاطها المباشر و لهم فى ادارة الشركة اوسع االختصاصات و التعالد باسمها مع الغٌر 

كة و تحدٌد مرتباتهم و فتح حسابات البنون و االعتمادات و االلتراض باسمها و التعالدات الخارجٌة و تعٌن و فصل مستخدمى الشر

 53564برلم       21591518، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 -احمد حسن عباس عوٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مدكور بالعمد و استالمه كافه حموله       -  9

ن بعنوان الشركة و فى اصبح حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن االول و الٌعتد باى تولٌع على خالف ذلن على ان ٌكون ذل

المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة و ممارسة نشاطها المباشر و لهم فى ادارة الشركة اوسع االختصاصات و التعالد باسمها 

مع الغٌر و فتح حسابات البنون و االعتمادات و االلتراض باسمها و التعالدات الخارجٌة و تعٌن و فصل مستخدمى الشركة و تحدٌد 

 53564برلم       21591518تباتهم ، تارٌخ : مر

 -احمد حسن عباس عوٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مدكور بالعمد و استالمه كافه حموله       -  51

ركة و فى اصبح حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن االول و الٌعتد باى تولٌع على خالف ذلن على ان ٌكون ذلن بعنوان الش

المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة و ممارسة نشاطها المباشر و لهم فى ادارة الشركة اوسع االختصاصات و التعالد باسمها 

مع الغٌر و فتح حسابات البنون و االعتمادات و االلتراض باسمها و التعالدات الخارجٌة و تعٌن و فصل مستخدمى الشركة و تحدٌد 

 53564برلم       21591518ٌخ : مرتباتهم ، تار

 53564برلم       21591518دمحم احمد ٌوسف السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  55

 53564برلم       21591518دمحم احمد ٌوسف السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  52

 53564برلم       21591518س عوٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد حسن عبا -  53

 53564برلم       21591518احمد حسن عباس عوٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  54

االداره والتولٌع لٌصبح /من حك الشرٌن المتضامن دمحم دمحم شعبان دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  -  55

فمط وله كافه السلطات فى تحمٌك غرض الشركه وله حك فتح الحسابات البنكٌه وعمل االعتمادات المستندٌه وله الحك فى التولٌع 

لرهن والبٌع لممتلكات على العمود واالتفالٌات باسم الشركه وله حك السحب واالٌداع من البنون المصرٌه وله الحك فى المرض وا

 55569برلم       21591521الشركه منفردا ، تارٌخ : 

دمحم دمحم شعبان دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع لٌصبح /من حك الشرٌن المتضامن  -  56

وعمل االعتمادات المستندٌه وله الحك فى التولٌع فمط وله كافه السلطات فى تحمٌك غرض الشركه وله حك فتح الحسابات البنكٌه 

على العمود واالتفالٌات باسم الشركه وله حك السحب واالٌداع من البنون المصرٌه وله الحك فى المرض والرهن والبٌع لممتلكات 

 55569برلم       21591521الشركه منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد حسٌن دمحم منفردا ، تارٌخ :   احمد حسٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  57

 5352برلم       21591525

احمد حسٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد حسٌن دمحم منفردا ، تارٌخ :  -  58

 5352برلم       21591525

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد حسٌن دمحم منفردا ، تارٌخ : احمد حسٌن دمحم  توصٌ -  59

 5352برلم       21591525

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 55187برلم       21591513فاتن صالح و شركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 55187برلم       21591513فاتن صالح و شركاها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

    21591518تعدٌل االسم التجاري/ دمحم ٌوسف و شركائه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 53564برلم   

برلم       21591518و احمد حسن و شركاءهما  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  دمحم ٌوسف -  4

53564 

 9592برلم       21591554جمال ٌس بدوى السٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

    21591521دمحم عبد العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 55569برلم   

    21591521دمحم عبد العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

 55569برلم   

 5352برلم       21591525سٌن دمحم حافاظ وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ح -  8

 5352برلم       21591525حسٌن دمحم حافاظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

 5352برلم       21591525توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : حسٌن دمحم حافاظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  51

برلم       21591531خالد لرنى عبد الجابر وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  55

55455 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 دات افراد  تجدٌ   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 655برلم       21591513، تارٌخ :  62  2125/9/55دمحم غرٌب ابراهٌم  سارى حتى  -  5

 5545برلم       21591513، تارٌخ :  57  2123/51/24عٌد على راغب دمحم  سارى حتى  -  2

 8664برلم       21591516ٌخ : ، تار 28  2123/6/55بكر رافت بكر ابراهٌم  ساري حتً -  3

 8725برلم       21591518، تارٌخ :  41  2123/8/55سلٌمان السٌد دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  4

 51719برلم       21591518، تارٌخ :  43  2123/52/9محمود ابو الحسن خلف السٌد  سارى حتى  -  5

 51635برلم       21591518، تارٌخ :  42  2123/8/21رامى فائك معوض عبد المالن  سارى حتى  -  6

 51753برلم       21591518، تارٌخ :  44  2124/5/22دمحم ابو الحسن خلف السٌد  سارى حتى  -  7

 5683برلم       21591551، تارٌخ :  59  2124/2/9عطا حمدى جابر شحاتة  سارى حتى  -  8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 2438برلم       21591553، تارٌخ :  64  2124/2/22عاطف عواد محمود  سارى حتى  -  9

 8833برلم       21591553، تارٌخ :  63  2124/5/5حسام عبد العظٌم فهمى عبد الرحٌم  سارى حتى  -  51

 8964برلم       21591553، تارٌخ :  71  2159/5/27هانى نعٌم عٌاد حبشى  سارى حتى  -  55

 2555برلم       21591553، تارٌخ :  67  2123/9/25ى احمد دمحم مبارن على السٌد  سارى حت -  52

 9512برلم       21591554، تارٌخ :  75الجندى لتورٌد الكٌماوٌات     -  53

 51746برلم       21591555، تارٌخ :  86  2124/5/53حسن حسن عبدالحمٌد حسن  ساري حتً -  54

 51392برلم       21591555، تارٌخ :  92  2122/55/6دمحم محمود احمد سالم  سارى حتى  -  55

 6691برلم       21591557، تارٌخ :  525دمحم حسن دمحم عبد الفتاح     -  56

 6691برلم       21591557، تارٌخ :  522دمحم حسن دمحم عبد الفتاح     -  57

 51785برلم       21591557، تارٌخ :  556  2124/2/52زٌد  سارى حتى احمد شعبان دمحم ابو  -  58

 8699برلم       21591521، تارٌخ :  528  2158/7/23دمحم عبد البدٌع حسن على   -  59

 8699برلم       21591521، تارٌخ :  529  2123/7/23دمحم عبد البدٌع حسن على  سارى حتى  -  21

 8699برلم       21591521، تارٌخ :  527  2123/7/21سن على  سارى حتى دمحم عبد البدٌع ح -  25

 8759برلم       21591525، تارٌخ :  536  2158/51/7دمحم كرٌم حامد   \صٌدلٌة د -  22

 8759برلم       21591525، تارٌخ :  537  2123/51/7دمحم كرٌم حامد  سارى حتى  \صٌدلٌة د -  23

 4973برلم       21591522، تارٌخ :  553  2122/55/22هللا سعٌد  سارى حتى  سامى سعٌد نصر -  24

 8512برلم       21591523، تارٌخ :  565  2123/5/52تامر حسن حسٌن دمحم  سارى حتى  -  25

 8782برلم       21591527، تارٌخ :  79  2123/55/51احمد نشات  ساري حتً  \صٌدلٌة د  -  26

 2557برلم       21591529، تارٌخ :  596  2123/9/25عٌد سلٌمان  سارى حتى  صباح حسٌن -  27

 8842برلم       21591531، تارٌخ :  255  2124/5/21عواطف عبد هللا عبد الرحٌم ابراهٌم  سارى حتى  -  28

 9598  برلم     21591531، تارٌخ :  251  2125/5/3احمد دمحم احمد السٌد الغزاوى  سارى حتى  -  29

 9119برلم       21591535، تارٌخ :  224  2159/7/52احمد عبد المنعم لاسم دروٌش  سارى حتى  -  31

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 51552برلم       21591513، تارٌخ :  25  2122/2/52سٌف حسٌن دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

( بمحكمة حلوان 2153( لسنة )822بموجب عمد تعدٌل شركة تضامن لتحوٌلها لتوصٌة ملخصة ومسجلة ومشهر عنه برلم ) -  2

 51552برلم       21591513، تارٌخ :  25  2122/2/52سٌف حسٌن دمحم حسن وشركاه  سارى حتى  -أصبح : -االبتدائٌة : 

 51552برلم       21591513، تارٌخ :  25  2122/2/52سٌف حسٌن دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  3

( بمحكمة حلوان 2153( لسنة )822بموجب عمد تعدٌل شركة تضامن لتحوٌلها لتوصٌة ملخصة ومسجلة ومشهر عنه برلم ) -  4

 51552برلم       21591513، تارٌخ :  25  2122/2/52سٌف حسٌن دمحم حسن وشركاه  سارى حتى  -أصبح : -االبتدائٌة : 

 51737برلم       21591519، تارٌخ :  49  2123/52/35احمد دمحم مبرون وشركاه  سارى حتى  -  5

 51737برلم       21591519، تارٌخ :  49  2123/52/35تعدل لٌصبح / ٌاسر مبرون وشرٌكه  سارى حتى  -  6

 51597برلم       21591554خ : ، تارٌ 76  2123/6/57دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشرٌكه  سارى حتى  -  7

    21591554، تارٌخ :  76  2123/6/57تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشركاه  سارى حتى  -  8

 51597برلم   

 51597برلم       21591554، تارٌخ :  76  2123/6/57دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشرٌكه  سارى حتى  -  9

    21591554، تارٌخ :  76  2123/6/57تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم عبد العزٌز عبد العاطى وشركاه  سارى حتى  -  51

 51597برلم   

،  88  2123/52/7اصبح االسم التجارى / الشافعى و الفؤاد للمواد البترولٌة ) محطة المعصرة الجدٌدة (  سارى حتى  -  55

 51715برلم       21591555تارٌخ : 

 5442برلم       21591557، تارٌخ :  551  2123/8/26اسامة دمحم دمحم وشركاه  سارى  -  52

 5785برلم       21591557، تارٌخ :  552  52/15/2123دمحم عزت ابراهٌم وشركاه  ساري حتً  -  53

 5828برلم       21591521، تارٌخ :  531  2154/4/6دمحم عبد البدٌع حسن على وشرٌكه   -  54

 5828برلم       21591521، تارٌخ :  535  2159/4/6دمحم عبد البدٌع حسن على وشرٌكه  سارى حتى  -  55

 8633برلم       21591522، تارٌخ :  555  2123/5/59اسماعٌل السٌد عبد الباسط وشرٌكه  سارى حتى  -  56

 2349برلم       21591523، تارٌخ :  571  2123/52/26المهندس عاطف السعٌد وشركاه  سارى حتى  -  57

 8962برلم       21591527، تارٌخ :  581  2159/5/26ٌاسر محمود السجاٌا وشرٌكته  سارى حتى  -  58

 5942برلم       21591529، تارٌخ :  215  2123/7/59دمحم نجٌب عبد النبى ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  59

برلم       21591529، تارٌخ :  215  2123/7/59سم التجارى لٌصبح مصطفى عبد النبى وشركاه  سارى حتى تعدٌل اال -  21

5942 

 5942برلم       21591529، تارٌخ :  215  2123/7/59دمحم نجٌب عبد النبى ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  25

برلم       21591529، تارٌخ :  215  2123/7/59ارى حتى تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى عبد النبى وشركاه  س -  22

5942 

 2166برلم       21591535، تارٌخ :  227اٌمن حسنى عبد هللا وشرٌكه     -  23

 2166برلم       21591535، تارٌخ :  228  2123/9/55اٌمن حسنى عبد هللا وشرٌكه  سارى حتى -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 راد  رهن اف   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


