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عن تورٌدات  55867برلم  21591352، لٌد فى  511110111ماله ،   عمر وحٌد عزت صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس -  5

 ش جعفر بجوار المرصد 59عمومٌه ، بجهة : 

عن عصائر  55885برلم  21591357، لٌد فى  51110111فرحان محمود عبدالمحسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ٌنه ركن حلوان الجدٌده المعصرهشارع سالح المهندسٌن  مد 21ومشروبات ، بجهة : حلوان / 

عن مكتب  55921برلم  21591325، لٌد فى  251110111صفوان صائب الصاوى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش ثابت 75تصدٌر ، بجهة : 

ماركت ،  عن سوبر 52179برلم  21591357، لٌد فى  5111110111والء عثمان امام عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 3شارع راغب محل رلم  23بجهة : 

عن صٌدلٌه ، بجهة :  55918برلم  21591321، لٌد فى  511110111صٌدلٌه د/احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش المساكن الشعبٌه امتداد ش عثمان62

، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،   السعٌد لتمطٌع وتركٌب اعمال االلومٌتال والتورٌدات العمومٌه  ، تاجر فرد -  6

ش شحاته راتب ارض  57عن ورشه لتمطٌع وتركٌب اعمال االلومٌتال وتورٌدات عمومٌه ، بجهة :  55958برلم  21591324

 شمه بالدور االرضى-كفر العلو-الجنٌنه 

عن تورٌد مالبس  55881برلم  21591357، لٌد فى  511110111احمد محمود ابراهٌم حسٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 63عمار  33، بجهة : مجاوره 

عن تجاره  55898برلم  21591359، لٌد فى  251110111زكرٌا لبٌب زكى فرنسٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ش مدرسه النصر من كورنٌش النٌل 3االطارات والبطارٌات ، بجهة : 

عن تجاره االحذٌه  55923برلم  21591325، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،  مصطفى كامل دمحم خلٌل  ، تاجر فرد  -  9

 ش برهان على حٌدر 25والشنط الحرٌمً ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ، بجهة  55937برلم  21591328، لٌد فى  511110111صٌدلٌه د/مصطفى نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش ٌوسف تماطع صالح صبحً سلٌمان 37: 

عن تجاره  55838برلم  21591313، لٌد فى  511110111مدحت كمال عالم عبد العلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 59محل -شارع دمحم سٌد احمد  59مالبس جاهزه ، بجهة : عمار 

عن كافتٌرٌا ،  55841برلم  21591315، لٌد فى  31110111رشدى عبد الرازق حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 التجارى 32بجهة : سوق مج 

عن مكتبه  55874برلم  21591353، لٌد فى  511110111سلمى اشرف دمحم رضا عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 من ش منشٌه جمال عبد الناصر 22ش 5هداٌا ، بجهة : 

عن  55914برلم  21591359، لٌد فى  5111110111،  ابراهٌم مصطفً عبد الغنً ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  54

 ش عثمان بن عفان م الهدي 57تركٌب وصٌانه المصاعد الكهربائٌه والساللم المتحركه ، بجهة : 

عن تجارة فاكهه  55934برلم  21591328، لٌد فى  51110111احمد دمحم عبد الحفٌظ شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش دمحم محروس من ش عبد العزٌز الحكٌم المعصره 55، بجهة : 
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عن تورٌد احدٌة و  55854برلم  21591351، لٌد فى  511110111رضا دمحم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مالبس و مستلزمات االمن الصناعى ، بجهة : شارع امتداد الحرٌر عرب ابو دحروج كفرالعلو شمة بالدور االرضى

عن دعاٌه واعالن  55912برلم  21591359، لٌد فى  4511110111مانوٌل منصور غطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ش ثابت 44فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن تجاره وبٌع  55915برلم  21591359، لٌد فى  511110111اشرف دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 عزبه كامل صدلى-المعصره -ش دمحم ابراهٌم  52ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن مكتب  55917برلم  21591321، لٌد فى  21110111دمحم عادل دمحم عبد الحمٌد البرلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش ابراج نمابه المهندسٌن 52رحالت داخلٌه واٌجار سٌارات ، بجهة : 

عن خدمات  55945برلم  21591335، لٌد فى  511110111احمد عبد المنعم احمد امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش سالح المهندسٌن مدٌنه ركن حلوان 5موباٌل ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  55864برلم  21591352، لٌد فى  521110111سٌد عبد العزٌز سٌد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 شارع العزبه المبلٌه 27جاهزه ، بجهة : 

عن انتاج  55891برلم  21591358، لٌد فى  511110111مرٌم عبد السالم زكرٌا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 5156ٌع المنتجات الجلدٌه ، بجهة : حاضنه المشروعات التكنولوجٌه بمعهد التبٌن وحده وتصن

عن بماله ، بجهة :  55955برلم  21591321، لٌد فى  91110111احمد محمود احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 تمسٌم المحافظه خلف تمسٌم فرٌد زكً امام رئاسه الح5ًس4ق

عن مماوالت  55956برلم  21591325، لٌد فى  511110111 دمحم النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عثمان دمحم -  24

 515ش ذو الفمار شمه  48وتورٌدات واعمال انذار حرٌك ، بجهة : 

 عن بٌع 55932برلم  21591328، لٌد فى  511110111اسماء سعداوى هلٌل عبد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 8اجهزه تكٌٌف ، بجهة : ش ابو دٌاب خلف بلون 

عن مطعم فول  55859برلم  21591355، لٌد فى  51110111خالد عبد هللا دمحم ابو جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ع الوالده منطمه -وطعمٌه ، بجهة : ش المزرعه متفرع من ش مجمع المدارس المالءه 

عن بٌع  55861برلم  21591355، لٌد فى  51110111طى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم سٌد عبد العا -  27

 حلوى من عجٌن ، بجهة : ش المزرعه متفرع من ش المجمع الرئٌسى مجمع المدارس

لمامه ، عن جمع  55869برلم  21591353، لٌد فى  51110111نعٌمه دمحم احمد دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 المشروع االمرٌكى 7مجاورة  51أ مدخل  93بجهة : حلوان بلون 

عن مماوالت عمومٌه  55896برلم  21591358، لٌد فى  51110111سعٌد طه علً عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 4مجاوره-2شمه -7، بجهة : ج ج عماره 

عن ادوات  55897برلم  21591358، لٌد فى  511110111رأس ماله ،  دمحم فاروق عبد الحمٌد بدوي  ، تاجر فرد ،  -  31

 صحٌه ، بجهة : ش دمحم مصطفً من ترعة الخشاب الدواجن

عن مركز دهانات  9946برلم  21591325، لٌد فى  51110111محمود دمحم دمحم احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش راغب 25ودٌكورات ، بجهة : 

عن مكتب  55925برلم  21591325، لٌد فى  511110111ام خلٌل ابراهٌم حامد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وس -  32

 دمحم سٌد احمد-ب تماطع ش ثابت  33تورٌد مواد غذائٌه ، بجهة : 
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عن  55927برلم  21591326، لٌد فى  5111110111دمحم ماهر عز الدٌن عبد الراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 حدائك حلوان-الدور االرضى  5شمه -ش محمود الشامى  5تورٌد مستلزمات طبٌه واستٌراد وتصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب  55855برلم  21591317، لٌد فى  511110111ٌوسف السٌد عبد المادر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش الحزب 58م ب شمه  55 خدمات نظافه ، بجهة : عمارات حدٌثه التشٌٌد عماره

عن بماله  55853برلم  21591317، لٌد فى  21110111امٌره السعودى عبد الرحمن السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 حدائك حلوان -كورنٌش النٌل -ش عباد الرحمن من عزبه صدلى من ترعه الخشاب  2تموٌنٌه ، بجهة : 

عن دعاٌه  55919برلم  21591321، لٌد فى  511110111اجر فرد ، رأس ماله ،  حسن حامد محمود ابراهٌم  ، ت -  36

 ش راٌل 68واعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن مالبس جاهزه ،  55928برلم  21591326، لٌد فى  511110111خلف احمد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ش زكى من ش رٌاض 34بجهة : 

عن مماوالت عامه  55858برلم  21591355، لٌد فى  511110111دمحم حسٌن امام على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 مدٌنه ركن حلوان -ش النصر من ش الشهٌد  52وتورٌدات ، بجهة : 

عن مخبز بلدى  55863برلم  21591352، لٌد فى  51110111مصطفى دمحم حسانٌن فلفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ( شارع احمد هشٌمه )حسن لطب سابما( المعصره87نصف الى ، بجهة : عرب سالم )

عن مكتبة ، بجهة :  55876برلم  21591354، لٌد فى  511110111خلٌل ابراهٌم زكى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 شارع عنتر السٌد 2م  42التبٌن بلون 

عن  55878برلم  21591354، لٌد فى  251110111الء اٌمن احمد بهى الدٌن دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  و -  45

 المشروع االمرٌكى 7بلون  4شمال المدخل مجاورة  4محل رلم  5ش  389مالبس جاهزة و خردوات ، بجهة : ماٌو عمار 

عن انتاج  55889برلم  21591358، لٌد فى  511110111ماله ،   هادٌه ابراهٌم ابراهٌم الزهار  ، تاجر فرد ، رأس -  42

 5158وتصنٌع المالبس الجاهزه والمفروشات وااللمشه ، بجهة : حاضنه المشروعات التكنولوجٌه وحده 

 عن تشغٌل المعادن باب 55952برلم  21591321، لٌد فى  511110111هانى احمد سٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ش ورش المطار العزبه المبلٌه 5وشبان ، بجهة : 

عن مماوالت تشطٌبات ،  55933برلم  21591328، لٌد فى  51110111دمحم جمال حسن حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 المعصره-ش سٌد سالم متفرع من ترعه الخشاب عرب سالم  6بجهة : 

عن االستٌراد و  55849برلم  21591317، لٌد فى  5111110111ماله ،   هبه دمحم عزب ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس -  45

 ش دمحم عبد الغنً م الهدي 4و التورٌدات العمومٌه ، بجهة :  59و المجموعه  6من المجموعه  36التصدٌر فٌما عدا الفمره 

عن بماله ، بجهة  55857برلم  21591355، لٌد فى  511110111مجدى ابو سرٌع غرٌب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 المعصره البلد -ش ابو الوفا  2: محل بالعمار رلم 

عن بٌع  55862برلم  21591352، لٌد فى  511110111عبد الحمٌد رجب محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ش راغب تماطع شرٌف الصفا مول 46عطور واكسسوارات ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن  55871برلم  21591353، لٌد فى  5111110111اٌهاب سعٌد عبد المنعم دمحم السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ش علً بن ابً طالب الدواجن عزبه الوالده 5مماوالت عمومٌه و تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  55887برلم  21591358، لٌد فى  511110111دسولى الشٌن ابراهٌم الشٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 5المشروع االمرٌكى مجاوره - 62بلون - 5تركٌب رخام ، بجهة : امتداد ش زكى محل رلم 
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عن مطعم بٌتزا  55935برلم  21591328، لٌد فى  511110111دمحم على دمحم مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حدائك حلوان-تماطع شارع حسن حسنى -ش توتنجى  26وسندوتشات ، بجهة : محل بالعمار 

عن بٌع  55836برلم  21591313ى ، لٌد ف 511110111عصام عبد الرحمن عوض عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش دمحم سٌد احمد 68مستلزمات كمبٌوتر فٌما عدا االنترنت والكمبٌوتر ، بجهة : 

عن بٌع حداٌد و  55844برلم  21591316، لٌد فى  251110111رضا علً بخٌت عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ل بالدور االرضًش احمد الدالً عرب غنٌم مح 29بوٌات ، بجهة : 

عن مماوالت  55845برلم  21591316، لٌد فى  511110111شٌرٌن فوزي سالم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 الدور االول ش مصطفً صفوت 35عمار  5عمومٌه ، بجهة : شمه 

عن مماوالت  55846برلم  21591316، لٌد فى  5111110111على عبد الرحمن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 7شمه -5عماره -5مجموعه -22عمومٌه وتورٌدات وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : مجاوره 

عن  55892برلم  21591358، لٌد فى  5111110111محروص عبد الحمٌد محروص على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش حٌدر داخل الممر 36بٌع مالبس اطفال ، بجهة : عمار 

عن تصدٌر ، بجهة :  55893برلم  21591358، لٌد فى  211110111ممدوح دمحم عبدهللا فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش شرٌف حلوان 25

عن تجاره خرده ،  55955برلم  21591325، لٌد فى  51110111على عبد هللا عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 رض دواجن عزبه الوالدهبجهة : ش الصحابه ا

عن بٌع لطع غٌار  55929برلم  21591327، لٌد فى  51110111زكرٌا عرفه حسن عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 سٌارات ، بجهة : ش الورش عزبه الوالده العمومٌه

عن مماوالت  55842برلم  21591315، لٌد فى  51110111احمد عبد العظٌم سعد عترٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش التحرٌر بجوار مسجد ابو النٌل بجوار سوبر ماركت ابو النٌل

عن ورشه الومٌتال  55894برلم  21591358، لٌد فى  511110111احمد عادل ٌونس ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 53لون ب - 516ش - 4، بجهة : المشروع االمرٌكى مج 

عن مماوالت  55924برلم  21591325، لٌد فى  5111110111مصطفى سٌد احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش الجبل مدٌنه الموظفٌن - 631منطمه - 35وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : عمار 

عن ادارة  55926برلم  21591326د فى ، لٌ 511110111سماح هالل عبد التواب ابو النصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش نصر عٌاد كفر العلو بجوار مسجد عمر بن العاص 49كافتٌرٌات ، بجهة : 

عن تورٌد  55942برلم  21591335، لٌد فى  211110111حسام مصطفً شلبً عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ٌم النصر للسٌاراتتمس 5ش  37مواد بناء وتورٌد مواد محجرٌه ، بجهة : 

عن تغٌر زٌوت ،  55852برلم  21591317، لٌد فى  511110111دمحم احمد دمحم عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 كورنٌش النٌل  التبٌن بحرى 22بجهة : ش الجدٌد 

عن كافتٌرٌا ، بجهة  55856لم بر 21591355، لٌد فى  51110111زٌنب محمود عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 4محل - 35: سوق مجاوره 

عن مماوالت  55866برلم  21591352، لٌد فى  5111110111احمد عٌد معوض ابو حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ر الثانىشمه بالدو-حدائك حلوان -ش سعٌد لاسم امتداد عبد الدهشورى عزبه كامل المبلٌه  9وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تشغٌل معادن  55883برلم  21591357، لٌد فى  211110111ابراهٌم حنفً احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ورشه خرده كرٌتال ، بجهة : كورنٌش النٌل امام مفكو حلوان

عن تورٌدات  55888برلم  21591358، لٌد فى  511110111دمحم مصطفً ابراهٌم صغٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ش خالد بن الولٌد حكر التبٌن البحري 53الدور االول  5عمومٌه ، بجهة : شمك

عن بالى استٌشن  55911برلم  21591359، لٌد فى  511110111الهام دمحم حافظ على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ش شرٌف راٌل 67، بجهة : فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

عن تركٌب زجاج  55916برلم  21591321، لٌد فى  571110111عمرو ٌس كامل حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 المشروع االمرٌكً 5مجاوره  5ش  56ابواب وشبابٌن ، بجهة : عمار 

عن تورٌد  55938برلم  21591335لٌد فى ،  521110111احمد رمضان خلٌل سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ابوغزال مجمع المدارس ركن حلوان 55مستلزمات طبٌه ، بجهة : 

عن تصنٌع وتجمٌع  55839برلم  21591315، لٌد فى  551110111اٌهاب فإاد دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 التكنولوجٌه بمعهد التبٌن للدراسات المعدنٌه ش الحدٌد والصلب الدور االرضى حاضنه المشروعات 5113ساعات ، بجهة : وحده 

عن  55875برلم  21591353، لٌد فى  511110111احمد حسن عبد الجابر عبد العال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ش الشٌخ سلٌمان المعصره الهجانه الدور الرابع 55مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة : ق  55875برلم  21591353، لٌد فى  511110111فتحى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحى دمحم  -  74

 55ب -8المشروع االمرٌكى مج  911

عن  55899برلم  21591359، لٌد فى  511110111احمد مرزوق احمد عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 2بجهة : ش ابو بكر الصدٌك دوران كوبرى المرازٌك شمه بالدور مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه ، 

عن ورشه تصنٌع  55913برلم  21591359، لٌد فى  511110111احمد دمحم دمحم عبد هللا عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 المشروع االمرٌكى- 5مجاوره - 328ش - 85مالبس جاهزه ، بجهة : بلون 

عن تورٌدات  55925برلم  21591325، لٌد فى  511110111ت فاتوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماجد مالزم ثاب -  77

 تمسٌم النصر للسٌارات 8ش الظاهر ٌبرس المطعه رلم  54عمومٌه ، بجهة : 

ت ، عن مماوال 55922برلم  21591325، لٌد فى  31110111احمد دمحم عبد الاله عبادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 الدواجن-ش عبد الحمٌد حسن خلف مساكن الكهرباء  28بجهة : 

عن بٌوتى  55941برلم  21591335، لٌد فى  511110111امانى مجدى عبد الرحٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 2من شارع خسرو من شارع عامر /شمه 4ج شارع عبد الرحمن باشا ق 57سنتر دون )اجراء العملٌات الجراحٌه( ، بجهة : عمار 

 بالدور االول فوق االرضً

عن  55872برلم  21591353، لٌد فى  5111110111بد الرازق رجب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ع -  81

 مدٌنه الحرفٌٌن 35تورٌدات عمومٌه وتجاره حدٌد ، بجهة : 

عن بٌع  55885برلم  21591357، لٌد فى  51110111ثروت حسن عبد الرإوف عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 السوق التجاري 57محل  26جه ، بجهة : مج اسمان طاز

عن انتاج  55895برلم  21591358، لٌد فى  511110111هناء عبد ربه دمحم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 5157وتصنٌع المالبس الجاهزه والمفروشات وااللمشه ، بجهة : حاضنه المشروعات التكنولوجٌه بمعهد التبٌن وحده 

عن  55951برلم  21591321، لٌد فى  5111110111ى رجب فرج خلٌل ابو شادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطف -  83

 379عمار -المرحله الرابعه لالسكان العائلى  3تورٌدات عمومٌه ، بجهة : شمه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  55847برلم  21591317، لٌد فى  51110111اٌمان عبد التواب ابراهٌم عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 المعصره-ش الراوى  75مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  55848برلم  21591317، لٌد فى  51110111شٌماء خلف هللا دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 المعصره-ش الراوى  75جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  55877برلم  21591354، لٌد فى  511110111السٌد على عبدالرحمن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

بالدور  3شارع سامح مدٌنه الشمس المدٌمه تمٌسم جمعٌه االتحاد االشتراكى شمه  39مماوالت وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : حلوان / 

 الثالث

عن مماوالت و  55953برلم  21591325، لٌد فى  5111110111مد المرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم اح -  87

 عزبه صدٌك المبلٌه-ش الجٌش حدائك حلوان 52تورٌدات ، بجهة : 

عن  55954برلم  21591325، لٌد فى  511110111سامح ابو الفتوح احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ش السكه الحدٌد عرب غنٌم 46عامه ، بجهة : مماوالت 

عن مماوالت ، بجهة :  55935برلم  21591328، لٌد فى  511110111دمحم عواد عٌاد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 شمه بالدور الثانى-ش سلمى عٌاد عرب الوالده 

عن تورٌد ونمل مواد  55936برلم  21591328، لٌد فى  511110111احمد عرفه دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 5ماٌو شمه 8/55عماره  2مجموعه  21بترولٌه فٌماعدا البنزٌن والسوالر ، بجهة : مجاوره 

عن مماوالت  55943برلم  21591335، لٌد فى  211110111بٌشوي ابراهٌم نجٌب ابو سٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 شارع حٌدر 55عمومٌه ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  5111110111احمد حسن عبد العظٌم وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه والتورٌدات  ،رأس مالها    -  5

 54ب  7مج  586ش  3ه بالدور االرضً عمار ، عن المماوالت العمومٌه والتورٌدات ، بجهة : شم 55884برلم  21591357

 المشروع االمرٌكً

مصطفى جمعه كامل ومصطفى عبده احمد   شركة  ،   تجاره وتوزٌع المواد الغذائٌه والمشروبات فٌما عدا الكحولٌات  ،رأس  -  2

شروبات فٌما عدا الكحولٌات ، ، عن تجاره وتوزٌع المواد الغذائٌه والم 55868برلم  21591352،لٌدت فى  211110111مالها   

 بالدور االرضى تمسٌم النصر 5شمه  24ش  51بجهة : 

برلم  21591358،لٌدت فى  5511110111دمحم حسن وشرٌكه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه والمماوالت  ،رأس مالها    -  3

 رٌاض بشارع 67، عن التورٌدات العمومٌه والمماوالت ، بجهة : كائن بالعمار  55895

امٌل نصٌف وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتورٌد االسمنت ومواد البناء وتجاره التبغ والسجائر والحلوٌات  ،رأس مالها    -  4

، عن تجاره وتورٌد االسمنت ومواد البناء وتجاره التبغ والسجائر والحلوٌات  55957برلم  21591324،لٌدت فى  5111110111

 حدائك حلوان-م ش احمد عبد السال 4، بجهة : 

برلم  21591355،لٌدت فى  511110111احمد محمود ٌوسف وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  5

 ش زٌن الدٌن منشٌه جمال عبد الناصر 7، عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة :  55855



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ت العامه والتشطٌبات المتكامله  ،رأس مالها   اٌهاب منٌر اٌاتً وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه والتورٌدا -  6

، عن المماوالت العمومٌه والتورٌدات العامه والتشطٌبات المتكامله ، بجهة :  55915برلم  21591359،لٌدت فى  2111110111

 المعصره المحطه -متفرع من ش النصر  22ش  45

،لٌدت فى  211110111والعاب مائٌه  ،رأس مالها   اسالم احمد فاروق وشرٌكه   شركة  ،  اداره مطاعم عائمه  -  7

حدائك -ش المحطه/شمه بالدور فوق االرض22ً، عن اداره مطاعم عائمه والعاب مائٌه ، بجهة :  55959برلم  21591324

 حلوان

،  55939برلم  21591335،لٌدت فى  61110111اٌهاب حامد مصطفً وشركاته   شركة  ،  مدرسه خاصه  ،رأس مالها    -  8

 حالٌا شارع ذو الفمار 6سابما  54عن مدرسه خاصه ، بجهة : 

احمد عبد ربه عبد هللا و صالح اشرف عبد هللا   شركة  ،   تغلٌف و تورٌد و توزٌع المواد الغذائٌة فٌما عدا الطباعة و  -  9

، عن  55886برلم  21591357فى ،لٌدت  51110111خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمة  ،رأس مالها   

تغلٌف و تورٌد و توزٌع المواد الغذائٌة فٌما عدا الطباعة و خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 شارع سلٌمان العربى من شارع ابوبكر الصدٌك ركن حلوان الجدٌدة شمة بالدور االرضى 5حلوان 

وشركاه   شركة  ،  تجاره وتورٌد جمٌع انواع البالستٌن والحدٌد والمعادن واعمال النظافه دمحم محمود عبد الحافظ  -  51

، عن تجاره وتورٌد جمٌع انواع  55845برلم  21591315،لٌدت فى  5111110111والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها   

 حلوان البلد-ش فهٌم ابو العال  2: البالستٌن والحدٌد والمعادن واعمال النظافه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة 

 21591327،لٌدت فى  551110111فرج احمد فرج وشركاه   شركة  ،  تورٌد مستلزمات معامل التحالٌل  ،رأس مالها    -  55

 المعصره-ش شرٌف  26، عن تورٌد مستلزمات معامل التحالٌل ، بجهة :  55931برلم 

 611110111ة  ،  خدمات نظافه وصٌانه كهربائٌه للمنشؤت والشركات  ،رأس مالها   باسم احمد عبد المنعم وشركاه   شرك -  52

بالدور االول برج  2، عن خدمات نظافه وصٌانه كهربائٌه للمنشؤت والشركات ، بجهة : شمه  55851برلم  21591317،لٌدت فى 

 ش كورنٌش النٌل بجوارعمارات السعودٌه 5الحمد رلم 

برلم  21591316،لٌدت فى  251110111عصام سامى ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه  ،رأس مالها    -  53

 3الطابك الثانى ش - 24لطعه -2مجاوره -ماٌو  55، عن مماوالت عامه ، بجهة : امتداد  55843

برلم  21591352،لٌدت فى  51110111س مالها   مدرسه الزهراء الخاصه جمال الدٌن دمحم احمد   شركة  ،  مدرسه  ،رأ -  54

 وادى حوف 55ش  545، عن مدرسه ، بجهة :  55865

،لٌدت فى  61110111احمد علً دمحم بخٌت وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه وادوات مكتبٌه  ،رأس مالها    -  55

الدور - 55شمه  55امتداد ق-7منطمه  -5وره ، عن تورٌدات عمومٌه وادوات مكتبٌه ، بجهة : مجا 55837برلم  21591313

 االول

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم محو/شطب    21591313، وفى تارٌخ    55319بك لٌده برلم : ماٌكل عبد المسٌح نصٌف داود  ،  تاجر فرد  ،  س   - 5

 2453السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    21591313، وفى تارٌخ    55538جمال ماهر احمد عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 اره نهائٌاالسجل  تم محو السجل لترن التج

تم محو/شطب السجل  تم    21591313، وفى تارٌخ    55876صفاء سٌد عبد الحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 2451محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم    21591313وفى تارٌخ ،    55741معوض عبد المالن معوض عبد المالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  تم محو السجل لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21591314، وفى تارٌخ    51654رمضان سعد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو السجل لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21591317، وفى تارٌخ    55469جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : امانً جمعه عبد البالً مجاهد  ،  تا   - 6

 2458السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    21591351، وفى تارٌخ    53312عبد الرازق صابر دمحم عبد الهادي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 2459حوالسجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم السجل  تم م

تم محو/شطب السجل  تم محو    21591355، وفى تارٌخ    54782ٌاسر دمحم بدٌع دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 2159/3/55بتارٌخ  2421السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة بموجب امر رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21591352، وفى تارٌخ    8452 ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سٌد ابراهٌم دمحم   - 9

 2159/3/52بتارٌخ  2425محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21591354، وفى تارٌخ    55341احمد فكري احمد عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 2159/3/54بتارٌخ  2422محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21591357، وفى تارٌخ    5542دمحم على حسانٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 السجل لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21591357، وفى تارٌخ    2457دمحم محمود لاسم دسولً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو السجل لتركه التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21591325، وفى تارٌخ    3455عٌد حسن حسن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 2425ل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم محو السج

تم محو/شطب    21591325، وفى تارٌخ    51576ابو الوفا الفولى احمد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 2426السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    21591325، وفى تارٌخ    7455تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حلٌم ناصٌف اٌوب عوض هللا  ،     - 55

 السجل  تم محو السجل لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21591335، وفى تارٌخ    9174احمد دمحم على موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 اره نهائٌآشطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التاجر التج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21591335، وفى تارٌخ    4537منٌر محمود ابراهٌم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 ترن التجاره للوفاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21591313وفً تارٌخ ،   55973احمد محمود سٌف الدٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  21591313وفً تارٌخ ،   55858محمود دمحم محمود سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591317وفً تارٌخ ،   54668اٌهاب احمد محمود رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591317وفً تارٌخ ،   55819احمد سعٌد دمحم مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  21591317وفً تارٌخ ،   54583احمد عبد المحسن السٌد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:     21591352وفً تارٌخ ،   5888دولت عبد الفتاح كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   251110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:     21591352وفً تارٌخ ،   242 على خٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم طارق دمحم -  7

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصف تم تعدٌل رأس الما  21591352وفً تارٌخ ،   55662هاشم هاشم عزت عبد الواحد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591353وفً تارٌخ ،   53683دمحم ابراهٌم سعد عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591353وفً تارٌخ ،   54661 عبدالرحمن أمٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رشا دمحم -  51

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  21591353وفً تارٌخ ،   55671خالد كمال اسماعٌل رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591357وفً تارٌخ ،   55371لمعً مبرون عبد الهادى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591357وفً تارٌخ ،   9157 دمحم على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد هللا -  53

 جنٌه   21111110111التؤشٌر:   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 ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ل رأس المال , تم تعدٌ  21591357وفً تارٌخ ،   55675ساره احمد العربً دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   221110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591357وفً تارٌخ ،   55727رضا محمود سٌد احمد عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:     21591357وفً تارٌخ ،   54553طبعة عطا هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم م -  56

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  21591358وفً تارٌخ ،   55731ابوبكر عبد النبى عبد السٌد دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21591359وفً تارٌخ ،   7934طرزان ٌوحنا محارب جورجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591321وفً تارٌخ ،   9595هانى الدٌب جرس ممار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   251110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف تم تعدٌل   21591321وفً تارٌخ ،   55553والء احمد احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:     21591324وفً تارٌخ ،   3555مجدى دمحم سٌد شدٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591325وفً تارٌخ ،   55221عبد الحمٌد دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسٌن  -  22

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

المال , وصف التؤشٌر:    تم تعدٌل رأس  21591326وفً تارٌخ ،   8887جمال دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   51111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21591328وفً تارٌخ ،   55552اٌمن سعٌد احمد عبد المنعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   251110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21591335وفً تارٌخ ،   52196مٌة على عبداللة البوصٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سا -  25

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591313وفً تارٌخ  55836عصام عبد الرحمن عوض عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش دمحم سٌد احمد 68الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591313وفً تارٌخ  55838مدحت كمال عالم عبد العلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 59محل -شارع دمحم سٌد احمد  59شٌر:   ، عمار الـتؤ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591315وفً تارٌخ  55841رشدى عبد الرازق حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 التجارى  32الـتؤشٌر:   ، سوق مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591315فً تارٌخ و 55842احمد عبد العظٌم سعد عترٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتؤشٌر:   ، ش التحرٌر بجوار مسجد ابو النٌل بجوار سوبر ماركت ابو النٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591315وفً تارٌخ  55839اٌهاب فإاد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 حاضنه المشروعات التكنولوجٌه بمعهد التبٌن للدراسات المعدنٌه ش الحدٌد والصلب الدور االرضى 5113، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591316وفً تارٌخ  55846على عبد الرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 7شمه -5عماره -5مجموعه -22الـتؤشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591316وفً تارٌخ  55844المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا علً بخٌت عبد -  7

 ش احمد الدالً عرب غنٌم محل بالدور االرضً 29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591316وفً تارٌخ  55845شٌرٌن فوزي سالم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الدور االول ش مصطفً صفوت 35عمار  5ر:   ، شمه الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21591317وفً تارٌخ  55847اٌمان عبد التواب ابراهٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 المعصره-ش الراوى  75وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591317وفً تارٌخ  55855ه برلم    ٌوسف السٌد عبد المادر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  51

 ش الحزب 58م ب شمه  55الـتؤشٌر:   ، عمارات حدٌثه التشٌٌد عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591317وفً تارٌخ  55849هبه دمحم عزب ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 م الهدي ش دمحم عبد الغنً 4، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591317وفً تارٌخ  55853امٌره السعودى عبد الرحمن السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 حدائك حلوان -كورنٌش النٌل -ش عباد الرحمن من عزبه صدلى من ترعه الخشاب  2وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591317وفً تارٌخ  55848سبك لٌده برلم     شٌماء خلف هللا دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  -  53

 المعصره-ش الراوى  75الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591351وفً تارٌخ  55854رضا دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 رالعلو شمة بالدور االرضى، شارع امتداد الحرٌر عرب ابو دحروج كف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591355وفً تارٌخ  55856زٌنب محمود عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 4محل - 35الـتؤشٌر:   ، سوق مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591355وفً تارٌخ  9627كرٌم عبد المنعم دمحم حسن العٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 كوبرى المبه-شارع الفرٌك محمود شكرى  52الدور االول  516الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /غرفه بالشمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21591355وفً تارٌخ  55861ابراهٌم سٌد عبد العاطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 ش المزرعه متفرع من ش المجمع الرئٌسى مجمع المدارس وصف الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591355وفً تارٌخ  55859خالد عبد هللا دمحم ابو جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ع الوالده منطمه  -الـتؤشٌر:   ، ش المزرعه متفرع من ش مجمع المدارس المالءه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591355وفً تارٌخ  55857ع غرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى ابو سرٌ -  59

 المعصره البلد -ش ابو الوفا  2الـتؤشٌر:   ، محل بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21591355وفً تارٌخ  55858دمحم حسٌن امام على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 مدٌنه ركن حلوان -ش النصر من ش الشهٌد  52، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591352وفً تارٌخ  55867عمر وحٌد عزت صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش جعفر بجوار المرصد 59الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591352وفً تارٌخ  55866احمد عٌد معوض ابو حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 شمه بالدور الثانى-حدائك حلوان -ش سعٌد لاسم امتداد عبد الدهشورى عزبه كامل المبلٌه  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591352وفً تارٌخ  55864سٌد عبد العزٌز سٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شارع العزبه المبلٌه 27ؤشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591352وفً تارٌخ  55863مصطفى دمحم حسانٌن فلفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ( شارع احمد هشٌمه )حسن لطب سابما( المعصره87الـتؤشٌر:   ، عرب سالم )

تم تعدٌل العنوان ,  21591352وفً تارٌخ  55862سبك لٌده برلم    عبد الحمٌد رجب محمود محمود ، تاجر فرد ،   -  25

 ش راغب تماطع شرٌف الصفا مول  46وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591353وفً تارٌخ  55869نعٌمه دمحم احمد دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 المشروع االمرٌكى 7مجاورة  51 أ مدخل 93الـتؤشٌر:   ، حلوان بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21591353وفً تارٌخ  55875احمد حسن عبد الجابر عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش الشٌخ سلٌمان المعصره الهجانه الدور الرابع  55وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591353وفً تارٌخ  55875فتحى دمحم فتحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 55ب -8المشروع االمرٌكى مج  911، ق 

العنوان , تم تعدٌل  21591353وفً تارٌخ  55871اٌهاب سعٌد عبد المنعم دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ش علً بن ابً طالب الدواجن عزبه الوالده 5وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591353وفً تارٌخ  55874سلمى اشرف دمحم رضا عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 من ش منشٌه جمال عبد الناصر 22ش 5وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591353وفً تارٌخ  55872حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد الرازق رجب  -  35

 مدٌنه الحرفٌٌن  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591354وفً تارٌخ  55878والء اٌمن احمد بهى الدٌن دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 المشروع االمرٌكى 7بلون  4شمال المدخل مجاورة  4محل رلم  5ش  389ار وصف الـتؤشٌر:   ، ماٌو عم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591354وفً تارٌخ  55876خلٌل ابراهٌم زكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 شارع عنتر السٌد 2م  42الـتؤشٌر:   ، التبٌن بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21591354وفً تارٌخ  55877د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد على عبدالرحمن سٌد احم -  34

 بالدور الثالث 3شارع سامح مدٌنه الشمس المدٌمه تمٌسم جمعٌه االتحاد االشتراكى شمه  39وصف الـتؤشٌر:   ، حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591357تارٌخ وفً  55883ابراهٌم حنفً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتؤشٌر:   ، كورنٌش النٌل امام مفكو حلوان

تم تعدٌل العنوان ,  21591357وفً تارٌخ  55885ثروت حسن عبد الرإوف عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 السوق التجاري 57محل  26وصف الـتؤشٌر:   ، مج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591357وفً تارٌخ  52179م عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    والء عثمان اما -  37

 3شارع راغب محل رلم  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591357وفً تارٌخ  55881احمد محمود ابراهٌم حسٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 63عمار  33الـتؤشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21591357وفً تارٌخ  55885فرحان محمود عبدالمحسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 شارع سالح المهندسٌن  مدٌنه ركن حلوان الجدٌده المعصره 21وصف الـتؤشٌر:   ، حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55888لم    دمحم مصطفً ابراهٌم صغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  41

 ش خالد بن الولٌد حكر التبٌن البحري 53الدور االول  5الـتؤشٌر:   ، شمك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55893ممدوح دمحم عبدهللا فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 حلوانش شرٌف  25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55896سعٌد طه علً عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 4مجاوره-2شمه -7الـتؤشٌر:   ، ج ج عماره 

الـتؤشٌر:    تم تعدٌل العنوان , وصف 21591358وفً تارٌخ  52633سٌد مغاورى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 حدائك حلوان-شارع حموده  51، اضافه فرع جدٌد الكائن ب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55895هناء عبد ربه دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 5157الـتؤشٌر:   ، حاضنه المشروعات التكنولوجٌه بمعهد التبٌن وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  21591358وفً تارٌخ  55892الحمٌد محروص على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محروص عبد  -  45

 ش حٌدر داخل الممر 36وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55897دمحم فاروق عبد الحمٌد بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 :   ، ش دمحم مصطفً من ترعة الخشاب الدواجنالـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55887دسولى الشٌن ابراهٌم الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 5المشروع االمرٌكى مجاوره - 62بلون - 5الـتؤشٌر:   ، امتداد ش زكى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55889زهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هادٌه ابراهٌم ابراهٌم ال -  48

 5158الـتؤشٌر:   ، حاضنه المشروعات التكنولوجٌه وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55891مرٌم عبد السالم زكرٌا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 5156، حاضنه المشروعات التكنولوجٌه بمعهد التبٌن وحده    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55894احمد عادل ٌونس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 53بلون  - 516ش - 4الـتؤشٌر:   ، المشروع االمرٌكى مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591358وفً تارٌخ  55553بك لٌده برلم    والء احمد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  س -  55

 لٌصبح محل رئٌسً 2لطعه 5ورش الشباب بلون 59منطمه- 58، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/لطعه رلم 

عنوان , وصف الـتؤشٌر:   تم تعدٌل ال 21591358وفً تارٌخ  55553والء احمد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 1مجمع مبارن الصناعً العاشر من رمضان لٌصبح كفرع 554، تعدٌل العنوان الرئٌسً لٌصبح/ عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21591359وفً تارٌخ  55899احمد مرزوق احمد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 2ك دوران كوبرى المرازٌك شمه بالدور وصف الـتؤشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591359وفً تارٌخ  55898زكرٌا لبٌب زكى فرنسٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش مدرسه النصر من كورنٌش النٌل 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591359فً تارٌخ و 55915اشرف دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 عزبه كامل صدلى-المعصره -ش دمحم ابراهٌم  52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591359وفً تارٌخ  55913احمد دمحم دمحم عبد هللا عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 المشروع االمرٌكى - 5مجاوره - 328ش - 85الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591359وفً تارٌخ  7934طرزان ٌوحنا محارب جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 وادى حوف 32شارع برج اللإلإه تمسٌم الموات المسلحه ش  51الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591359وفً تارٌخ  55911الهام دمحم حافظ على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ش شرٌف راٌل 67الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591359وفً تارٌخ  7934طرزان ٌوحنا محارب جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 حلوان -وادى حوف  - 32الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ابراج اللإلإه تمسٌم الموات المسلحه ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21591359وفً تارٌخ  55914برلم    ابراهٌم مصطفً عبد الغنً ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  61

 ش عثمان بن عفان م الهدي 57وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591359وفً تارٌخ  55912مانوٌل منصور غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش ثابت 44الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591321وفً تارٌخ  55916فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو ٌس كامل حسنٌن ، تاجر  -  62

 المشروع االمرٌكً 5مجاوره  5ش  56الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21591321وفً تارٌخ  55917دمحم عادل دمحم عبد الحمٌد البرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش ابراج نمابه المهندسٌن 52وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591321وفً تارٌخ  55951مصطفى رجب فرج خلٌل ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 379عمار -المرحله الرابعه لالسكان العائلى  3وصف الـتؤشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591321وفً تارٌخ  55955رلم    احمد محمود احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  65

 تمسٌم المحافظه خلف تمسٌم فرٌد زكً امام رئاسه الح5ًس4الـتؤشٌر:   ، ق

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591321وفً تارٌخ  55918صٌدلٌه د/احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 عبٌه امتداد ش عثمانش المساكن الش62، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591321وفً تارٌخ  55919حسن حامد محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ش راٌل 68الـتؤشٌر:   ، 

لـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21591321وفً تارٌخ  55952هانى احمد سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 ش ورش المطار العزبه المبلٌه 5، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591325وفً تارٌخ  7525ممدوح دمحم سالمة عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 شارع عمر بن عبد العزٌز 55، اضافه فرع على العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55953سبك لٌده برلم      ابراهٌم دمحم احمد المرسً ، تاجر فرد ، -  71

 عزبه صدٌك المبلٌه-ش الجٌش حدائك حلوان 52الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  54518جمٌل لمعً بخٌت عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 حدائك حلوان-شارع السالم مدٌنه الهدى  53عمار -5نوان لٌصبح / محل رلم الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55954سامح ابو الفتوح احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 ش السكه الحدٌد عرب غنٌم 46الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55955ر فرد ،  سبك لٌده برلم    على عبد هللا عبد اللطٌف ، تاج -  73

 الـتؤشٌر:   ، ش الصحابه ارض دواجن عزبه الوالده

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591325وفً تارٌخ  55956عثمان دمحم دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 515ر شمه ش ذو الفما 48، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591324وفً تارٌخ  55847اٌمان عبد التواب ابراهٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 المعصره-شارع الراوى  83وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح /

وفً تارٌخ  55958العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السعٌد لتمطٌع وتركٌب اعمال االلومٌتال والتورٌدات -  76

 شمه بالدور االرضى-كفر العلو-ش شحاته راتب ارض الجنٌنه  57تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21591324

العنوان , وصف تم تعدٌل  21591325وفً تارٌخ  9946محمود دمحم دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ش راغب 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55924مصطفى سٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ش الجبل مدٌنه الموظفٌن - 631منطمه - 35الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55925برلم     وسام خلٌل ابراهٌم حامد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  79

 دمحم سٌد احمد-ب تماطع ش ثابت  33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55921صفوان صائب الصاوى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 ش ثابت 75الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55922الاله عبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبد  -  85

 الدواجن-ش عبد الحمٌد حسن خلف مساكن الكهرباء  28الـتؤشٌر:   ، 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21591325وفً تارٌخ  9946محمود دمحم دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 جنٌه5111حلوان ، بنشاط /مركز دهانات ودٌكورات ، وبرأس مال -ش راغب  25الـتؤشٌر:   ، اضافه رئٌسً اخر بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55925ماجد مالزم ثابت فاتوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 تمسٌم النصر للسٌارات 8مطعه رلم ش الظاهر ٌبرس ال 54الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591325وفً تارٌخ  55923مصطفى كامل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 ش برهان على حٌدر 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591326وفً تارٌخ  55927دمحم ماهر عز الدٌن عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 حدائك حلوان-الدور االرضى  5شمه -ش محمود الشامى  5وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591326وفً تارٌخ  55928خلف احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش زكى من ش رٌاض 34الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591326وفً تارٌخ  55926سماح هالل عبد التواب ابو النصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ش نصر عٌاد كفر العلو بجوار مسجد عمر بن العاص 49وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591327وفً تارٌخ  55929ه حسن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زكرٌا عرف -  88

 الـتؤشٌر:   ، ش الورش عزبه الوالده العمومٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591327وفً تارٌخ  52179والء عثمان امام عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

مائه الف جنٌها  511111ونشاطه سوبر ماركت وبرأس مال  3محل رلم -ش راغب  23-اضافه محل رئٌسً اخر  الـتؤشٌر:   ، تم

 ماٌو .  55/ 52179برلم سجل تابع  718ولٌد وتحت رلم اٌداع 

ـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ال 21591328وفً تارٌخ  55935دمحم عواد عٌاد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 شمه بالدور الثانى-، ش سلمى عٌاد عرب الوالده 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591328وفً تارٌخ  8715جٌالن احمد سعد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 حدائك حلوان-، اضافه فرع بالعنوان /أ ش امتداد سٌد محجوب من ترعه الخشاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591328وفً تارٌخ  55934 عبد الحفٌظ شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  92

 ش دمحم محروس من ش عبد العزٌز الحكٌم المعصره 55الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصف الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوا 21591328وفً تارٌخ  55933دمحم جمال حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 المعصره-ش سٌد سالم متفرع من ترعه الخشاب عرب سالم  6، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591328وفً تارٌخ  55932اسماء سعداوى هلٌل عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 8وصف الـتؤشٌر:   ، ش ابو دٌاب خلف بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591328وفً تارٌخ  55937فرد ،  سبك لٌده برلم     صٌدلٌه د/مصطفى نوار ، تاجر -  95

 ش ٌوسف تماطع صالح صبحً سلٌمان 37الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591328وفً تارٌخ  55935دمحم على دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 حدائك حلوان-تماطع شارع حسن حسنى -توتنجى ش  26، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21591328وفً تارٌخ  55936احمد عرفه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 5ماٌو شمه 8/55عماره  2مجموعه  21، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21591335وفً تارٌخ  55941ده برلم    امانى مجدى عبد الرحٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  98

 بالدور االول فوق االرضً 2من شارع خسرو من شارع عامر /شمه 4ج شارع عبد الرحمن باشا ق 57وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21591335وفً تارٌخ  55945احمد عبد المنعم احمد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ش سالح المهندسٌن مدٌنه ركن حلوان 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591335وفً تارٌخ  55938احمد رمضان خلٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 ابوغزال مجمع المدارس ركن حلوان 55الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591335وفً تارٌخ  55942م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام مصطفً شلبً عبد الداٌ -  515

 تمسٌم النصر للسٌارات 5ش  37وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21591335وفً تارٌخ  55943بٌشوي ابراهٌم نجٌب ابو سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 ع حٌدرشار 55وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591335وفً تارٌخ  5958دمحم سعد السٌد عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 شارع مصطفً صفوت حلوان  39الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل لٌصبح 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591313وفً تارٌخ  55973ٌف الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود س -  5

 59والمجموعه  6من المجموعه  36التؤشٌر:  اضافه نشاط التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21591313وفً تارٌخ  53964اٌمان كنعان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافه نشاط / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591351وفً تارٌخ  53683دمحم ابراهٌم سعد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر:  اضافه نشاط /التدرٌب على االنشطه الزراعٌه الحدٌثه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591352وفً تارٌخ  55662د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هاشم هاشم عزت عبد الواح -  4

 التؤشٌر:  اضافه نشاط التورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21591353وفً تارٌخ  53683دمحم ابراهٌم سعد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21591324وفً تارٌخ  55735جمال السٌد ناصر جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع وبٌع فطائر وبٌتزا وحلوٌات

تم تعدٌل النشاط , 21591325وفً تارٌخ  55951مصطفى رجب فرج خلٌل ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التؤشٌر:  اضافه نشاط /استٌراد وتصدٌر

الغاء تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21591326وفً تارٌخ  2745جمال ابو هاشم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 نشاط االستٌراد والتصدٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591316وفً تارٌخ  55845شٌرٌن فوزي سالم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591355وفً تارٌخ  55857د ،  سبك لٌده برلم   مجدى ابو سرٌع غرٌب دمحم ، تاجر فر -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591316وفً تارٌخ  55844رضا علً بخٌت عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591321وفً تارٌخ  55916م   عمرو ٌس كامل حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  4

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591358وفً تارٌخ  55893ممدوح دمحم عبدهللا فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591358ارٌخ وفً ت 55896سعٌد طه علً عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591335وفً تارٌخ  55942حسام مصطفً شلبً عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591335وفً تارٌخ  55943بٌشوي ابراهٌم نجٌب ابو سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591352وفً تارٌخ  55864سٌد عبد العزٌز سٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21591325وفً تارٌخ  55954سامح ابو الفتوح احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591321وفً تارٌخ  55918صٌدلٌه د/احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش21591358وفً تارٌخ  55895هناء عبد ربه دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591357وفً تارٌخ  52179والء عثمان امام عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591359وفً تارٌخ  55915اشرف دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 ؤشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591358وفً تارٌخ  55889هادٌه ابراهٌم ابراهٌم الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591359وفً تارٌخ  55898زكرٌا لبٌب زكى فرنسٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 اصالتؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591317وفً تارٌخ  55848شٌماء خلف هللا دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21591354وفً تارٌخ  55878والء اٌمن احمد بهى الدٌن دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 خاص, وصف التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591355وفً تارٌخ  55861ابراهٌم سٌد عبد العاطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591358وفً تارٌخ  55897دمحم فاروق عبد الحمٌد بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591326وفً تارٌخ  55928خلف احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591335وفً تارٌخ  55945احمد عبد المنعم احمد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591357وفً تارٌخ  55883ابراهٌم حنفً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591353وفً تارٌخ  55875فتحى دمحم فتحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591325وفً تارٌخ  55925وسام خلٌل ابراهٌم حامد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591328وفً تارٌخ  55937صٌدلٌه د/مصطفى نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591359وفً تارٌخ  55911دمحم حافظ على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الهام -  27

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591353وفً تارٌخ  55869نعٌمه دمحم احمد دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21591353وفً تارٌخ  55875الجابر عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن عبد  -  29

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591328وفً تارٌخ  55933دمحم جمال حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  55958كٌب اعمال االلومٌتال والتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السعٌد لتمطٌع وتر -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص21591324

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591351وفً تارٌخ  55854رضا دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  9946محمود دمحم دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591359وفً تارٌخ  55912مانوٌل منصور غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591352وفً تارٌخ  55867ت صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر وحٌد عز -  35

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591357وفً تارٌخ  55885فرحان محمود عبدالمحسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21591328وفً تارٌخ  55935اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عواد عٌاد سلٌم ، ت -  37

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591355وفً تارٌخ  55856زٌنب محمود عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591352وفً تارٌخ  55863لٌده برلم   مصطفى دمحم حسانٌن فلفل ، تاجر فرد ،  سبك  -  39

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591313وفً تارٌخ  55838مدحت كمال عالم عبد العلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591358وفً تارٌخ  55891لم   مرٌم عبد السالم زكرٌا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  45

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591359وفً تارٌخ  55899احمد مرزوق احمد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591328وفً تارٌخ  55932   اسماء سعداوى هلٌل عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  43

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591358وفً تارٌخ  55894احمد عادل ٌونس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21591321فً تارٌخ و 55951مصطفى رجب فرج خلٌل ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591316وفً تارٌخ  55846على عبد الرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591315ارٌخ وفً ت 55842احمد عبد العظٌم سعد عترٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591321وفً تارٌخ  55955احمد محمود احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21591358وفً تارٌخ  55892محروص عبد الحمٌد محروص على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591326وفً تارٌخ  55927دمحم ماهر عز الدٌن عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591355وفً تارٌخ  55859خالد عبد هللا دمحم ابو جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591321وفً تارٌخ  55917دمحم عادل دمحم عبد الحمٌد البرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591315وفً تارٌخ  55839اٌهاب فإاد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  55955على عبد هللا عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591357وفً تارٌخ  55885حسن عبد الرإوف عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ثروت  -  55

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591353وفً تارٌخ  55872احمد عبد الرازق رجب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21591317وفً تارٌخ  55847التواب ابراهٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان عبد  -  57

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591335وفً تارٌخ  55938احمد رمضان خلٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  55953 احمد المرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم -  59

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591321وفً تارٌخ  55919حسن حامد محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591317وفً تارٌخ  55849تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم عزب ٌوسف ، -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591353وفً تارٌخ  55874سلمى اشرف دمحم رضا عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591335وفً تارٌخ  55941، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى مجدى عبد الرحٌم ابراهٌم  -  63

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591328وفً تارٌخ  55936احمد عرفه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591315وفً تارٌخ  55841سبك لٌده برلم     رشدى عبد الرازق حامد احمد ، تاجر فرد ، -  65

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591353وفً تارٌخ  55871اٌهاب سعٌد عبد المنعم دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591358وفً تارٌخ  55887،  سبك لٌده برلم    دسولى الشٌن ابراهٌم الشٌن ، تاجر فرد -  67

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591359وفً تارٌخ  55913احمد دمحم دمحم عبد هللا عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591317وفً تارٌخ  55853فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره السعودى عبد الرحمن السعٌد ، تاجر  -  69

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591325وفً تارٌخ  55921صفوان صائب الصاوى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21591328وفً تارٌخ  55935برلم    دمحم على دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  75

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591352وفً تارٌخ  55866احمد عٌد معوض ابو حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  55956عثمان دمحم دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591327وفً تارٌخ  55929زكرٌا عرفه حسن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591357وفً تارٌخ  55881احمد محمود ابراهٌم حسٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  55922احمد دمحم عبد الاله عبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591352وفً تارٌخ  55862عبد الحمٌد رجب محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591321وفً تارٌخ  55952هانى احمد سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التؤشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21591354وفً تارٌخ  55876خلٌل ابراهٌم زكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  55924مصطفى سٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591326وفً تارٌخ  55926سماح هالل عبد التواب ابو النصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 ف التؤشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591354وفً تارٌخ  55877السٌد على عبدالرحمن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591313وفً تارٌخ  55836عصام عبد الرحمن عوض عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21591355وفً تارٌخ  55858دمحم حسٌن امام على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591358وفً تارٌخ  55888فً ابراهٌم صغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصط -  85

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  55923مصطفى كامل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591325وفً تارٌخ  55925، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد مالزم ثابت فاتوس -  87

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591359وفً تارٌخ  55914ابراهٌم مصطفً عبد الغنً ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21591317وفً تارٌخ  55855، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف السٌد عبد المادر السٌد  -  89

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21591328وفً تارٌخ  55934احمد دمحم عبد الحفٌظ شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مانونً  الكٌان ال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافه سمه تجارٌه لتصبح / مإسسه   55858تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591313،  فى تارٌخ :   -  5

 النصر للمماوالت العامه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً/ مصر حلوان  55645تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591316ى تارٌخ : ،  ف  -  2

 للتجاره  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / مإسسه  55662تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591352،  فى تارٌخ :   -  3

 التورٌدات  كفاح للمماوالت العامه و

 Goldenالى: تعدٌل السمه/ المظله الذهبٌه  55852تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591353،  فى تارٌخ :   -  4

Umbrella   

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / البحٌرى 55826تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591324،  فى تارٌخ :   -  5

 للرحالت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/بى الٌت  55951تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591325،  فى تارٌخ :   -  6

 (   Be light for suppliesللتورٌدات )

 جارٌه لتصبح /العالم تكس  الى: اضافه سمه ت 55913تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591325،  فى تارٌخ :   -  7

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح أهلة دنت  55927تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21591335،  فى تارٌخ :   -  8

 (   ahella dent for import and exportلالستٌراد والتصدٌر ) 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21591314، وفى تارٌخ    54387الشحات سعد ابراهٌم و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 2454محو رلم السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه مستحماته المالٌه بموجب امر 

تم محو/شطب    21591314، وفى تارٌخ    7891مصطفى دمحم دمحم نٌاظ وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2159/3/4بتارٌخ  2456السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه مستحماته المالٌه بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  فسخ    21591316، وفى تارٌخ    5591صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد الطاهر وشركاه  ، تو   - 3

 الشركة ومحوها نهائٌا و استالم كل شرٌن حمه

تم محو/شطب السجل     21591327، وفى تارٌخ    3617دمحم سٌد عبد الحمٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 واستالم كل شرٌن كافه مستحماته المالٌه تم فسخ الشركه نهائٌا

تم    21591328، وفى تارٌخ    51814احمد حمدى حمدى المكاوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه مستحماته المالٌه

تم محو/شطب السجل     21591335، وفى تارٌخ    694سبك لٌدها برلم :  شولى دمحم احمد نصر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة    - 6

 2159/3/35بتارٌخ  2435تم فسخ الشركه نهائٌآ واستالم كل شرٌن كافه مسحماته المالٌه بموجب أمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21591353وفً تارٌخ   ، 55456ركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم محمود سلٌم و ش -  5

 جنٌه   55111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وصف  تم تعدٌل رأس المال , 21591358وفً تارٌخ   ، 55514عمرو طاٌع دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21591358وفً تارٌخ   ، 55514تعدل الً/ عمرو طاٌع دمحم و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21591313وفً تارٌخ  54715ٌوسف احمد رمضان ابراهٌم و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

لسم -مساكن الفسطاط  -وره االولى س المجا 3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركه بالعنوان الكائن برج الفردوس 

 بالدور الثانى فوق االرضى 24شمه رلم  -مصر المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21591315وفً تارٌخ  6344ناصر عبد الداٌم سٌد احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 كورنٌش النٌل-الشارع الجدٌد -وصف الـتؤشٌر:   ، التبٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21591316وفً تارٌخ  7254سلوى حجازى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -بح :اص -  3

منطمه الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه شمال طرٌك المطامٌه العٌن -وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه ممر أخر للشركه عنوانه 

 798السخنه مصنع 

تم تعدٌل  21591316وفً تارٌخ  7254لتعبئة والتوزٌع ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    سلوى حجازى وشرٌكها ل -  4

منطمه الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه شمال طرٌك المطامٌه -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه ممر أخر للشركه عنوانه 

 798العٌن السخنه مصنع 

تم تعدٌل  21591317وفً تارٌخ  54715كة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ٌوسف احمد رمضان ابراهٌم و شرٌ -  5

 ش شعراوى المعصره 51العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591353وفً تارٌخ  55456دمحم محمود سلٌم و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 لسم المعادي -المعادي  -بلون ب جمعٌة إسكان حً المعادي وطره  55ان لٌصبح/الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591357وفً تارٌخ  55757سامر سامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 رابع المنطمه الخامسه التجمع الخامسالحً ال 511الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة ب بالدور االرضً من العمار رلم 

تم  21591357وفً تارٌخ  55757اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

الحً الرابع المنطمه  511تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة ب بالدور االرضً من العمار رلم 

 الخامسه التجمع الخامس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591357وفً تارٌخ  55757سامر سامى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 الحً الرابع المنطمه الخامسه التجمع الخامس 511الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة ب بالدور االرضً من العمار رلم 

تم  21591357وفً تارٌخ  55757م التجارى / سامر سامى  و شرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح االس -  51

الحً الرابع المنطمه  511تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة ب بالدور االرضً من العمار رلم 

 الخامسه التجمع الخامس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21591358وفً تارٌخ  55514، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عمرو طاٌع دمحم وشركاه  -  55

 المساكن االلتصادٌه-الدور االول  55شمه  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى بلون 

تم تعدٌل  21591358وفً تارٌخ  55514تعدل الً/ عمرو طاٌع دمحم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 المساكن االلتصادٌه-الدور االول  55شمه  4العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى بلون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21591324وفً تارٌخ  5962طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -أصبح : -  53

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2وان /محل )العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعن

تم  21591324وفً تارٌخ  5962طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -اصبح : -  54

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل )

تم تعدٌل  21591324وفً تارٌخ  5962عٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    طارق السعٌد واٌهاب الس -  55

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل )

وفً تارٌخ  5962طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -اصبح : -  56

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل ) 21591324

تم تعدٌل  21591324وفً تارٌخ  5962طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  57

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2نوان /محل )العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالع

تم تعدٌل  21591324وفً تارٌخ  5962طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -أصبح : -  58

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل )

تم  21591324وفً تارٌخ  5962لسعٌد وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    طارق واٌهاب ودمحم ا -اصبح : -  59

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل )

تم تعدٌل  21591324وفً تارٌخ  5962طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل )

وفً تارٌخ  5962طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -اصبح : -  25

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2وان /محل )تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعن 21591324

تم تعدٌل  21591324وفً تارٌخ  5962طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 ب 32عمار - 6( ومحل رلم 2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /محل )

 ــــــــــــــــــــــ    

   النشاط   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سلوى حجازى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط /تعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه والصناعات الغذائٌه )مخبوزات  -اصبح : -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21591316وفً تارٌخ  7254وحلوٌات( ،  سبك لٌدها برلم   

سلوى حجازى وشرٌكها للتعبئة والتوزٌع ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط /تعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه والصناعات الغذائٌه  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21591316وفً تارٌخ  7254)مخبوزات وحلوٌات( ،  سبك لٌدها برلم   

تضامن  اضافه نشاط/ التصنٌع لدى الغٌر لمستحضرات التجمٌل و تجاره وتوزٌع  دمحم محمود سلٌم و شركاه ، شركة -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21591353وفً تارٌخ  55456مستحضرات التجمٌل فٌما عدا االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

تم تعدٌل 21591357وفً تارٌخ  55757لٌدها برلم    سامر سامى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك -  4

 النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  55757اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21591357تارٌخ 

تم تعدٌل 21591357وفً تارٌخ  55757سامر سامى وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  55757اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21591357

ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكه نادر سمٌر رٌاض خلٌل ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح /تجاره وتوزٌع  -  8

-5لمجاالت االتٌه : وتورٌد المالبس الجاهزه ، وتمدٌم خدمات الشركات والمإسسات والجهات الحكومٌه والمنشؤت والمبانى فى ا

زراعه وتنظٌف الحدائك والزهور والصٌانه الخاصه بها ،   -3تمدٌم خدمات النظافه الداخلٌه  -2اداره االمالن العمارٌه وصٌانتها  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21591359وفً تارٌخ  8855سبك لٌدها برلم   

احمد عبد السالم زغلول وشرٌكته هٌام دمحم جمال ٌس العزٌزى ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط ثروت  -تعدٌل اسم الشركة الى : -  9

الشركه لٌصبح /تجاره وتوزٌع وتورٌد المالبس الجاهزه ، وتمدٌم خدمات الشركات والمإسسات والجهات الحكومٌه والمنشؤت 

زراعه وتنظٌف الحدائك  -3تمدٌم خدمات النظافه الداخلٌه  -2اداره االمالن العمارٌه وصٌانتها  -5والمبانى فى المجاالت االتٌه : 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21591359وفً تارٌخ  8855والزهور والصٌانه الخاصه بها ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

عزٌزى و أحمد عبد البارى دمحم ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكٌه هٌام دمحم جمال ٌس ال -تعدٌل اسم الشركة لتصبح : -  51

عبد البارى ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح /تجاره وتوزٌع وتورٌد المالبس الجاهزه ، وتمدٌم خدمات الشركات 

تمدٌم خدمات -2اداره االمالن العمارٌه وصٌانتها  -5والمإسسات والجهات الحكومٌه والمنشؤت والمبانى فى المجاالت االتٌه : 

تم 21591359وفً تارٌخ  8855زراعه وتنظٌف الحدائك والزهور والصٌانه الخاصه بها ،  سبك لٌدها برلم    -3ظافه الداخلٌه  الن

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن

وزٌع ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح /تجاره وت 1تعدل لٌصبح / ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكته  -  55

-5وتورٌد المالبس الجاهزه ، وتمدٌم خدمات الشركات والمإسسات والجهات الحكومٌه والمنشؤت والمبانى فى المجاالت االتٌه : 

زراعه وتنظٌف الحدائك والزهور والصٌانه الخاصه بها ،   -3تمدٌم خدمات النظافه الداخلٌه  -2اداره االمالن العمارٌه وصٌانتها  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21591359وفً تارٌخ  8855سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة 21591357وفً تارٌخ  55757سامر سامى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21591357وفً تارٌخ  55757اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصف التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21591324وفً تارٌخ  5962سبك لٌدها برلم    طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم ، -أصبح : -  3

 وصف التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21591324وفً تارٌخ  5962طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم ، سبك لٌدها برلم    -اصبح : -  4

 وصف التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21591324وفً تارٌخ  5962السعٌد وشركاهم ، سبك لٌدها برلم    طارق السعٌد واٌهاب -  5

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21591324وفً تارٌخ  5962طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم ، سبك لٌدها برلم    -اصبح : -  6

 ضامنالمانونى  , وصف التؤشٌر: شركة ت

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21591324وفً تارٌخ  5962طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التؤشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل اسم الشركه لٌصبح  8746شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21591351،  فى تارٌخ :   -  5

 /احمد رمضان دمحم سعد وشركاه

ارى / الى: اصبح االسم التج 55757توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21591357،  فى تارٌخ :   -  2

 سامر سامى  و شرٌكة

الى: اصبح االسم التجارى /  55757شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21591357،  فى تارٌخ :   -  3

 سامر سامى  و شرٌكة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع / اتفك الشركاء علً تعدٌل بند االدارة دمحم محمود سلٌم دمحم  ش -  5

وحك التولٌع واالختصاصات باضافة جزء خاص بالشرٌن االول ) المدٌر ( وهو ادخال شركاء جدد او اخراج شركاء جدد وذلن 

والشرٌن  -رٌن الثانً هو المدٌر االداري والعاللات العامه للشركه بصفته مدٌر وشرٌن اول متضامن. كما اتفمو علً ان ٌكون الش

الثالث مدٌر الحسابات الخاصه بالشركه. كما اتفك الشركاء فٌما بٌنهم علً ان تكون االدارة وحك التولٌع للشرٌن االول المتضامن 

 55456برلم       21591353باالدارة المنفرده دون تدخل اي طرف او شرٌن... ، تارٌخ : 

حسن دمحم ٌوسف شون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة االدارة و التولٌع ٌضاف على اختصاصاتة فى هدا الصدد اوسع  -  2

السلطات فى التعامل باسم الشركة و اجراء كافة العمود و التعامالت الخاصة بالشركة و كدلن تعٌٌن و ولف و عزل وكالء و 

د مرتباتهم و اجورهم و مكافؤتهم و لبض و استالم و دفع المبلغ و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة مستخدمى و عمال الشركة و تحدٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السندات االدنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و له كافة 

 54857برلم       21591354تارٌخ :  الصالحٌات فى شراء و بٌع و تؤجٌر جمٌع اصول الشركة ،

حسن دمحم ٌوسف شون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من المواد و المهمات و الخامات و المنموالت و السٌارات و خالفة  -  3

 54857برلم       21591354باسم الشركة و له كدلن صالحٌة االلتراض بطرٌك فتح االعتمادات ، تارٌخ : 

طنطاوي الطنطاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح/ للشرٌن شادي رأفت ال -  4

المتضامن منفردا وله الحك فً التعامل مع البنون فً السحب واالٌداع وااللرار وله الحك فً توكٌل الغٌر وتحمٌك اغراض الشركه 

 55768برلم       21591357، تارٌخ : 

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21591313ٌوسف احمد رمضان ابراهٌم و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

54715 

برلم       21591315ناصر عبد الداٌم سٌد احمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

6344 

 5591برلم       21591316احمد الطاهر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 53118برلم       21591317مصطفى سٌد رمضان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

رمضان دمحم مصطفى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /احمد -  5

 8746برلم       21591351

 8746برلم       21591351احمد دروٌش وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : احمد دروٌش وشركاه  شركة تضامن   -تعدٌل اسم الشركة لٌصبح : -  7

 8746برلم       21591351

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /احمد رمضان دمحم سعد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

 8746برلم       21591351

برلم       21591351ٌة بسٌطة ، تارٌخ : اسماعٌل عبد المعطً حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توص -  9

55361 

برلم       21591354حسن دمحم ٌوسف شون و شركاإه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  51

54857 

    21591354شركة محمود دمحم غنٌم و شرٌف سعٌد مصطفى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  55

 8679برلم   

    21591354محمود دمحم دمحم محمود غنٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -اصبح : -  52

 8679برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21591354شركة محمود دمحم غنٌم و شرٌف سعٌد مصطفى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  53

 8679برلم   

    21591354محمود دمحم دمحم محمود غنٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -اصبح : -  54

 8679برلم   

برلم       21591357لطنطاوى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شادى رأفت ا -  55

55768 

 55757برلم       21591357سامر سامى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  56

    21591357مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص و -  57

 55757برلم   

 55757برلم       21591357سامر سامى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  58

    21591357اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  59

 55757برلم   

 55514برلم       21591358عمرو طاٌع دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

برلم       21591358تعدل الً/ عمرو طاٌع دمحم و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

55514 

    21591359عاطف راضً فلتس  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : راضً فلتس و شرٌكه  -  22

 527برلم   

ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكه نادر سمٌر رٌاض خلٌل  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  23

 8855برلم       21591359: 

حمد عبد السالم زغلول وشرٌكته هٌام دمحم جمال ٌس العزٌزى  شركة تضامن  ملخص ثروت ا -تعدٌل اسم الشركة الى : -  24

 8855برلم       21591359ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكٌه هٌام دمحم جمال ٌس العزٌزى و أحمد عبد البارى دمحم  -تعدٌل اسم الشركة لتصبح : -  25

 8855برلم       21591359شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : عبد البارى  

شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   1تعدل لٌصبح / ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكته  -  26

 8855برلم       21591359

    21591324ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم  توصٌة بسٌطة  -أصبح : -  27

 5962برلم   

    21591324طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -اصبح : -  28

 5962برلم   

برلم       21591324ٌة بسٌطة ، تارٌخ : طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توص -  29

5962 

طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -اصبح : -  31

 5962برلم       21591324



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21591324، تارٌخ :  طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة -  35

5962 

    21591324طارق واٌهاب السعٌد وشركائهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -أصبح : -  32

 5962برلم   

    21591324طارق واٌهاب ودمحم السعٌد وشركاهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -اصبح : -  33

 5962برلم   

برلم       21591324طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشركاهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

5962 

طارق واٌهاب ودمحم السعٌد عبد السالم وشركاهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -اصبح : -  35

 5962برلم       21591324

برلم       21591324طارق السعٌد واٌهاب السعٌد وشرٌكهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  36

5962 

    21591326تعدٌل لٌصبح/ابراهٌم سعد جمعه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  37

 52545برلم   

 52545برلم       21591326و شركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم سلٌمان موسى  -  38

برلم       21591326تعدٌل لٌصبح/ابراهٌم سعد جمعه وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  39

52545 

 52545برلم       21591326نه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم سلٌمان موسى و شركاة  شركة تضامن  ملخص ومشهر ع -  41

برلم       21591327سٌد عبد النبى محمود وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

52863 

    21591327الوالء العامة للمماوالت واالستثمار العمارى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  42

 9651برلم   

 9651برلم       21591327دمحم محمود دمحم جبرٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  43

برلم       21591327 جبرٌل وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم محمود دمحم -أصبح : -  44

9651 

 3617برلم       21591327دمحم سٌد عبد الحمٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

برلم       21591328هر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : احمد حمدى حمدى المكاوى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومش -  46

51814 

 694برلم       21591335شولى دمحم احمد نصر وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  47

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 7556برلم       21591313، تارٌخ :  495  2123/55/52مصطفى ربٌع عبد الرحمن  سارى حتى  -  5

 51218برلم       21591314، تارٌخ :  452  2122/5/9سٌد صالح دمحم عبد الممصود  ساري حتً  -  2

 3758برلم       21591314، تارٌخ :  496دمحم احمد فهمى حسنٌن     -  3

 3758برلم       21591314، تارٌخ :  497دمحم احمد فهمى حسنٌن     -  4

 3758برلم       21591314، تارٌخ :  498  2121/55/3دمحم احمد فهمى حسنٌن  سارى حتى  -  5

 51388برلم       21591314، تارٌخ :  492  2122/55/5والء برعى جاد فرغلى  سارى حتى  -  6

 51298برلم       21591316، تارٌخ :  525  2122/8/55منال دمحم حسنٌن شافعى  سارى حتى  -  7

 5764برلم       21591316، تارٌخ :  557دمحم كامل عبد االمام ابراهٌم     -  8

 5764برلم       21591316، تارٌخ :  558دمحم كامل عبد االمام ابراهٌم     -  9

 5764برلم       21591316، تارٌخ :  559  2124/3/55دمحم كامل عبد االمام ابراهٌم  سارى حتى  -  51

 5735برلم       21591316، تارٌخ :  552على سالم عٌسوى سلٌم     -  55

 5735برلم       21591316، تارٌخ :  553على سالم عٌسوى سلٌم     -  52

 5735برلم       21591316، تارٌخ :  554على سالم عٌسوى سلٌم     -  53

 5735برلم       21591316، تارٌخ :  555  2123/4/57على سالم عٌسوى سلٌم  سارى حتى  -  54

 6434برلم       21591317، تارٌخ :  529ابراهٌم دمحم احمد السكرى     -  55

 6434برلم       21591317، تارٌخ :  531  2121/2/53ابراهٌم دمحم احمد السكرى  ساري حتً -  56

 5493برلم       21591319، تارٌخ :  564عناٌات اسماعٌل عمار عبد الرحمن     -  57

 4358برلم       21591351، تارٌخ :  542خلٌفه دمحم موسً السالمونً     -  58

 4358برلم       21591351، تارٌخ :  543  2125/9/28موسً السالمونً  ساري حً  خلٌفه دمحم -  59

 6154برلم       21591351، تارٌخ :  544  2125/7/59رضا احمد احمد دمحم  ساري حتً -  21

 6892برلم       21591351، تارٌخ :  538  2121/8/27مصطفى دمحم حسٌن دمحم  سارى حتى  -  25

 51295برلم       21591351، تارٌخ :  539  2122/8/4ٌر حامد على  سارى حتى دمحم سم -  22

 8452برلم       21591352، تارٌخ :  566سٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم     -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8452برلم       21591352، تارٌخ :  567سٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم     -  24

 8314برلم       21591352، تارٌخ :  555  2122/6/59عدلى عمرو عدلى عفٌفى  سارى حتى  -  25

 5531برلم       21591352، تارٌخ :  556  2122/52/26احمد عبد العظٌم نور الدٌن  سارى حتى  -  26

 2457برلم       21591357، تارٌخ :  615  2123/2/7دمحم محمود لاسم دسولً  سارى حتى  -  27

 5234برلم       21591359، تارٌخ :  621  2122/8/5تى سامى كمال احمد حسان  سارى ح -  28

 51548برلم       21591359، تارٌخ :  625  2123/4/21احمد ابراهٌم محمود الصعٌدى  سارى حتى  -  29

 9164برلم       21591325، تارٌخ :  648  2159/9/53جون طلعت مسٌحة غبلاير  سارى حتى  -  31

 8189برلم       21591324، تارٌخ :  662  2125/52/27عت  سارى حتى صٌدلٌة د /  رامى رف -  35

 7738برلم       21591324، تارٌخ :  655حامد احمد ابراهٌم على بخٌت     -  32

 7738برلم       21591324، تارٌخ :  656  2125/8/55حامد احمد ابراهٌم على بخٌت  سارى حتى  -  33

 8682برلم       21591324، تارٌخ :  661  2123/7/21حسن رٌحان  سارى حتى دمحم الصغٌر حسن دمحم  -  34

 7455برلم       21591325، تارٌخ :  672  2124/5/8حلٌم ناصٌف اٌوب عوض هللا  سارى حتى  -  35

 51576برلم       21591325، تارٌخ :  676  2123/5/28ابو الوفا الفولى احمد اسماعٌل   -  36

 8887برلم       21591326، تارٌخ :  695  2124/3/57دمحم احمد دمحم  ساري حتى جمال  -  37

 2745برلم       21591326، تارٌخ :  685  2159/7/55جمال ابو هاشم السٌد  سارى حتى  -  38

 2745برلم       21591326، تارٌخ :  686  2124/3/24جمال ابو هاشم السٌد  سارى حتى  -  39

 9174برلم       21591327، تارٌخ :  696  2159/51/51 على موسى  سارى حتى احمد دمحم -  41

 51659برلم       21591327، تارٌخ :  699  2123/51/2ماجد دمحم دمحم عبد الرحمن  سارى حتى  -  45

 2451برلم       21591328، تارٌخ :  723ولٌد حلمً دمحم دمحم     -  42

 2451برلم       21591328، تارٌخ :  724  2124/8/3  سارى حتى ولٌد حلمً دمحم دمحم -  43

 2451برلم       21591328، تارٌخ :  725ولٌد حلمً دمحم دمحم     -  44

 2451برلم       21591328، تارٌخ :  726  2124/2/3ولٌد حلمً دمحم دمحم  سارى حتى  -  45

 51195برلم       21591328، تارٌخ :  758  2122/5/58عزت عبده عز الدٌن   -  46

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 7891برلم       21591314، تارٌخ :  499مصطفى دمحم دمحم نٌاظ وشرٌكته     -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 7891برلم       21591314، تارٌخ :  511  2125/51/51ه  سارى حتى مصطفى دمحم دمحم نٌاظ وشرٌكت -  2

 51686برلم       21591317، تارٌخ :  521  2123/55/21دمحم سعد وشرٌكه  سارى حتى  -  3

 9126برلم       21591355، تارٌخ :  549  2159/7/29دمحم احمد ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  4

 9126برلم       21591355، تارٌخ :  549  2159/7/29ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى دمحم احمد  -أصبح : -  5

 5745برلم       21591359، تارٌخ :  6352  2123/3/58السٌد جالل الدٌن احمد وشركاه  ساري حتً  -  6

 5745برلم       21591359، تارٌخ :  6352  2123/3/58السٌد جالل الدٌن احمد وشركاه  ساري حتً  -أصبح : -  7

 5745برلم       21591359، تارٌخ :  6352  2123/3/58السٌد جالل الدٌن احمد وشرٌكته  ساري حتً  -أصبح : -  8

 3755برلم       21591359، تارٌخ :  633  2121/51/51اسامة الشابورى وشركاه  سارى حتى  -  9

 2461برلم       21591359، تارٌخ :  632  2124/3/8ثابت ٌوسف نصر هللا وشرٌكه  سارى حتى   -  51

    21591359، تارٌخ :  631  2124/2/5ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكه نادر سمٌر رٌاض خلٌل  سارى حتى  -  55

 8855برلم   

  2124/2/5ى ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكته هٌام دمحم جمال ٌس العزٌزى  سارى حت -تعدٌل اسم الشركة الى : -  52

 8855برلم       21591359، تارٌخ :  631

ثروت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكٌه هٌام دمحم جمال ٌس العزٌزى و أحمد عبد البارى دمحم  -تعدٌل اسم الشركة لتصبح : -  53

 8855برلم       21591359، تارٌخ :  631  2124/2/5عبد البارى  سارى حتى 

برلم       21591359، تارٌخ :  631  2124/2/5سارى حتى   1وت احمد عبد السالم زغلول وشرٌكته تعدل لٌصبح / ثر -  54

8855 

 9422برلم       21591359، تارٌخ :  634  2121/9/55احمد حنفى وشركاه  سارى حتى  -  55

، تارٌخ :  654  2123/9/28ى ورثة عبد المنعم محمود ٌوسف وعنهم هانى عبد المنعم محمود ٌوسف وشركاه  سارى حت -  56

 8755برلم       21591324

 5224برلم       21591326، تارٌخ :  68826دمحم رشدى دمحم وشركاإه     -  57

 5224برلم       21591326، تارٌخ :  689  2122/7/27دمحم رشدى دمحم وشركاإه  ساري  حتً -  58

 9651برلم       21591327، تارٌخ :  694  2125/5/23ارى  سارى حتى الوالء العامة للمماوالت واالستثمار العم -  59

 9651برلم       21591327، تارٌخ :  694  2125/5/23دمحم محمود دمحم جبرٌل وشركاه  سارى حتى  -  21

 9651برلم       21591327، تارٌخ :  694  2125/5/23دمحم محمود دمحم جبرٌل وشرٌكه  سارى حتى  -أصبح : -  25

 9889برلم       21591328، تارٌخ :  755  2125/8/5احمد دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  22

 51814برلم       21591328، تارٌخ :  719  2124/3/56احمد حمدى حمدى المكاوى وشركاه   -  23

 694برلم       21591335، تارٌخ :  736شولى دمحم احمد نصر وشركاه     -  24

 694برلم       21591335، تارٌخ :  737شولى دمحم احمد نصر وشركاه     -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 694برلم       21591335، تارٌخ :  738شولى دمحم احمد نصر وشركاه     -  26

 694برلم       21591335، تارٌخ :  739شولى دمحم احمد نصر وشركاه     -  27

 ــــــــــــــــــــــ    

  رهن افراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


