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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تشطٌبات  16251برلم  25105115ٌد فى ، ل 5555.555سعٌد رشٌدى عبد الوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 واعمال دٌكور ، بجهة : ركن فاروق ش مجمع المدارس

عن مكتب  16210برلم  25105121، لٌد فى  12555.555اٌمان رأفت عبده دمحم شافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 -ش مصطفى فهمى تماطع ٌوسف 3توزٌع مالبس لحساب الغٌر ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  16214برلم  25105111، لٌد فى  15555.555ان ابراهٌم دمحم خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حن -  3

 10شمه  5حى ن عماره  6، بجهة : مج 

عن تجارة مالبس  16255برلم  25105115، لٌد فى  55555.555خالد جالل ٌونس عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش ترعة الخشاب من ع خلٌل المعصره 2جهة : داخلٌه ، ب

عن تورٌد وتوزٌع  16251برلم  25105111، لٌد فى  55555.555دمحم سٌف الدٌن احمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

ش الظوغلى  34ائٌه وتصدٌر االدوٌه ، بجهة : \االدوٌه البٌطرٌه وتصدٌر وتورٌد وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغ

 بالدور االول فوق االرضى 3شمه رلم 

 

عن توزٌع  16254برلم  25105111، لٌد فى  255555.555حسن صالح عبد العال على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 سعد سالم الخشاب بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك 15دواجن ، بجهة : 

ن مماوالت ع 16233برلم  25105125، لٌد فى  155555.555هبه صالح سلٌمان فضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -5شمه  -ش فؤاد حامد  11عمومٌه وتشطٌبات وتورٌدات ، بجهة : 

عن  16221برلم  25105121، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه د/ساره على محمود الزلزلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 -العزبه المبلٌه -ش بٌومى  25صٌدلٌه ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  16234برلم  25105125، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،  انس مصطفى السٌد احمد  ، تاجر فرد  -  0

 -أ ش رٌاض تماطع شارع المراغى  25، بجهة : 

عن مطعم  16241برلم  25105120، لٌد فى  155555.555احمد شلبى حماد عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 وج كفر العلو(شارع السادات عرب ابو دحر1ماكوالت ، بجهة : )

عن مطعم  16241برلم  25105120، لٌد فى  155555.555احمد شلبى حماد عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 (شارع السادات عرب ابو دحروج كفر العلو1ماكوالت ، بجهة : )

عن استٌراد  16105لم بر 25105150، لٌد فى  555555.555دمحم احمد محروس عفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 (5(/شمه)3()م55وتصدٌر الكترونٌات واكسسوار الكترونٌات ، بجهة : مساكن المرازٌك )ب()

عن  16211برلم  25105116، لٌد فى  55555.555عصام نور الدٌن الظهرى ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ضش المراغً تماطع ش رٌا 21بٌع مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن تورٌد  16110برلم  25105154، لٌد فى  15555.555فٌكتور اسحك ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

اجهزه ومستلزمات طبٌه والكٌماوٌات وتورٌدات مستلزمات المعامل واالجهزه العلمٌه والتورٌدات العامه فى مجال النشاط ، بجهة : 

 - 1شمه - 242العائلى لطعه  ماٌو مجاوره االسكان 15امتداد 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  25105150، لٌد فى  15555.555عبد المحسن عبد المجٌد عبد المحسن عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

وادى -اسكان النمابات -الدور االول مساكن الظباط -2شمه - 85عن سوبر ماركت مواد غذائٌه ، بجهة : محل فى عمار  16180

 نحدائك حلوا-حوف 

عن تجاره  16246برلم  25105135، لٌد فى  55555.555محمود دمحم فتحى ابو هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 -عرب راشد-شارع سٌد سالم متفرع من شارع االٌمان  - 3وتصدٌر مواد غذائٌه ، بجهة : عمار 

عن تورٌدات عمومٌه ،  16253برلم  25105111ٌد فى ، ل 15555.555احمد دمحم فتحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع رٌاض ناصٌه شرٌف 55بجهة : 

عن مالبس  16245برلم  25105128، لٌد فى  155555.555احمد عطٌه احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ش النوبى المعصره 54عمار  1جاهزه ، بجهة : محل 

عن تجارة االطارات  16183برلم  25105151، لٌد فى  15555.555ر فرد ، رأس ماله ،  رزق دمحم دمحم فرحات  ، تاج -  10

 والبطارٌات ، بجهة : عزبة عنان البحرٌه كورنٌش النٌل كفر العلو

عن مطعم  16188برلم  25105158، لٌد فى  155555.555دمحم عبد اللطٌف حمدي نجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش المدرسه خلف مسجد الصفا والمروه 25هة : سندوتشات ، بج

عن مكتب تاجٌر  16222برلم  25105121، لٌد فى  15555.555دمحم رجب عبدهللا مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شمه بالدور الثالث 35بلون  6المشروع االمرٌكً مجاوره  44سٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : 

عن توزٌع  16225برلم  25105122، لٌد فى  2555.555بد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خلف ابراهٌم احمد ع -  22

 ش السكه الحدٌد عرب الوالدة 2مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  16230برلم  25105128، لٌد فى  55555.555دمحم جمال بكري دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 8شمه 2عماره  1مجموعه  15ة : مجاوره والند سكٌب ، بجه

عن تجاره المصوغات  16111برلم  25105153، لٌد فى  15555.555وائل مجدى سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 كورنٌش النٌل-ش سالح المهندسٌن 2والمجوهرات والساعات ، بجهة : 

عن تجاره  16184برلم  25105151، لٌد فى  15555.555له ،  مصطفى على عبد اللطٌف على  ، تاجر فرد ، رأس ما -  25

 ش الفرن ناصٌه ش مدرسه النصر 1عمارات ومماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تجاره  16215برلم  25105111، لٌد فى  15555.555دمحم غانم عبد العزٌز غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 الدور االرضى- 1حى ن عماره -4مجاوره - 2احد من شمه وتورٌد وجبات اسمان ، بجهة : غرفه و

عن بٌع ادوات  16235برلم  25105125، لٌد فى  5555.555دمحم شحاته عبد العزٌز عجمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -حدائك حلوان-شارع التموى خلف عمارات السعودٌه  2كهربائٌه ، بجهة : 

عن بٌع حلوى من  16115برلم  25105152، لٌد فى  55555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   رمضان دمحم عاشور دمحم  ، -  28

 العجٌن ، بجهة : ش الفتح مدٌنه الهدي

عن ممهى  16185برلم  25105158، لٌد فى  15555.555حسن رجب البسٌونى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 -ش المراغى على ش عبد هللا 3ص الالزمه ، بجهة : فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌ

عن ورشه  16221برلم  25105122، لٌد فى  5555.555خلٌل عبد الرحمن ابراهٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 نموذج أ ارضى منطمه الخدمات المركزٌه 2مجموعه  1جناح  1اصالح سٌارات ، بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات  16231برلم  25105124، لٌد فى  15555.555مد فهٌم سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف دمحم اح -  31

 -ش الداٌر الغربً  15عمومٌه ، بجهة : حلوان البلد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن  16242برلم  25105120، لٌد فى  55555.555محً الدٌن لٌثً عبد العلٌم دمحم خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 مصطفً الصاوي منشٌة جمال عبد الناصر 5ش  26عمومٌه ، بجهة :  مماوالت

عن تجاره مالبس  16241برلم  25105135، لٌد فى  15555.555معتصم دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 شارع رٌاض 25جاهزه رجالى وشبابى ، بجهة : 

عن تجارة  16103برلم  25105150، لٌد فى  45555.555مصطفى صالح عبدهللا عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بحري سوق مساكن 1عمار  2مواد غذائٌه جمله ، بجهة : محل رلم 

بالى -ساٌبر عن 16223برلم  25105122، لٌد فى  4555.555على سٌد دمحم دمحم مٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ركن حلوان-/ش ترعه الخشاب ارض المزرعه ح الصفا 1ستٌشن ، بجهة : 

بالى -عن ساٌبر 16223برلم  25105122، لٌد فى  4555.555على سٌد دمحم دمحم مٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ركن حلوان-/ش ترعه الخشاب ارض المزرعه ح الصفا 1ستٌشن ، بجهة : 

عن بٌع صابون ، بجهة  16104برلم  25105150، لٌد فى  5555.555مد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اح -  31

 -المعصره -عزبه خلٌل  11ش  1: 

عن مماوالت  16185برلم  25105154، لٌد فى  25555.555احمد دمحم سلٌمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 2منطمه  8مج  1لطعه 1بجهة : شمه الدور االرضى  عمومٌه وخدمات نظافه ،

عن تورٌد  16216برلم  25105118، لٌد فى  55555.555حسام دمحم عبد الحمٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 3حى رجال االعمال مجاورة  3وتجاره االسمان ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب  16100برلم  25105115، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،  رٌهام صبري دمحم السٌد عابد  ، تاجر فرد  -  45

 ش عبد الرحمن 10تدرٌب تنمٌه بشرٌه ) فٌما عدا االنترنت وبعد االحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

ماوالت عن م 16252برلم  25105111، لٌد فى  55555.555هشام خمٌس حسٌن فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش دمحم الشامى حدائك حلوان 302عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : 

عن مماوالت  16256برلم  25105115، لٌد فى  1555.555محمود ناجى محمود سلمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 -حلوان البلد-ش الحدٌد والصلب المدٌمه  24عمومٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن كوافٌر سٌدات ،  16228برلم  25105122، لٌد فى  5555.555حب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صالح م -  43

 623شارع الجبل من ش عبد الرحمن مدٌنة الموظفٌن لطعه  6عمارة رلم  3بجهة : عمارات الكوثر 

عن  16244برلم  25105120فى ، لٌد  25555.555دمحم عبد الفتاح محمود حامد راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 26مكتب تورٌدات عمومٌه وادارة كافترٌات وتورٌد عماله داخلٌه واعمال نضافه بعد الحصول علً الموافمات الالزمه ، بجهة : 

 منشٌة جمال عبد الناصر 13ش 

عن ورشه  16116 برلم 25105152، لٌد فى  15555.555محمود دمحم سٌد دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 المشروع االمرٌكً- 1مجاوره  15ب  611مالبس ، بجهة : عمار 

عن كافتٌرٌا  16105برلم  25105150، لٌد فى  12555.555دمحم عبدهللا حماده عبدالعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 -18و 11لطعتى ارض رلم -0ل محل رلم نٌومو-3فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : مجاوره 

عن تجاره اجهزه كهربائٌه  16255برلم  25105131، لٌد فى  55555.555منال احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 -18/5امتداد العزبه البحرٌه ش  11، بجهة : 

عن  16114برلم  25105152، لٌد فى  55555.555دمحم احمد رشاد عبد المؤمن حسبو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 1شمه -ب ثابت تماطع شرٌف الدور االول  42تورٌد وتركٌب وصٌانه المصاعد الكهربائٌه ، بجهة : عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن تورٌدات  16220برلم  25105122، لٌد فى  15555.555دمحم ماضً دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

تخصصه انشاء شبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً وصٌانتها وانشاء الخزانات وصٌانتها وتورٌد عمومٌه ومماوالت عامه وم

 ش السادات متفرع من المعاهدة حلوان لبلً الحمٌات 6الخالٌا الهٌدورجنٌه وتركٌبها ، بجهة : 

عن مركز  16231رلم ب 25105128، لٌد فى  25555.555دمحم سمٌر حسن عبد الراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

تعلٌم لغات وبرامج التنمٌه البشرٌه وتدرٌب العلوم المالٌه والمحاسبٌه وبرامج تدرٌب االدارات العلٌا واالدارات المتوسطه وبرامج 

السكرتارٌه وتدرٌب المواد البشرٌه وبرامج المشترٌات والمخازن والتسوٌك والبٌع والبرامج التفاوضٌه وتدرٌب برامج الجوده 

بالدور الثالث فوق  15شارع لمعى المطٌعى تماطع شارع توتونجى حدائك حلوان شمه  13لتدرٌب عن اداره المشارٌع ، بجهة : وا

 االرضى

عن مماوالت  16238برلم  25105128، لٌد فى  55555.555محمود ابراهٌم سعٌد نصرهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 المرازٌك 1شمه  4وسط المساكن مدخل  ش 28وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن كافتٌرٌا فٌما  16225برلم  25105121، لٌد فى  21555.555معتز عزمى على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 شارع محمود خاطر تماطع شارع رستم 31/53عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن مماوالت  16181برلم  25105154، لٌد فى  3555.555عبد الفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منه هللا دمحم  -  53

 الدور االرضى 4شمه -الدور االرضى - 32مجاوره - 3عمومٌه ، بجهة : عمار 

عن  16224برلم  25105122، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه د/ فؤاد زاهر عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 -ش راٌل تمسٌم النٌابه والمضاء 11صٌدلٌه ، بجهة : 

عن بٌع طٌور  16240برلم  25105131، لٌد فى  25555.555محمود احمد دمحم دمحم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 -وادى حوف - 31ش  25، بجهة : 

عن تورٌد  16106برلم  25105150، لٌد فى  5555.555طارق صالح مصطفً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش حسن عالء الدٌن م الهدي12منتجات بالستٌن ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت ،  16243برلم  25105120، لٌد فى  5555.555دمحم طه عبد الجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 كامل صدلى-ش الخلٌل ترعه الخشاب عزبه  31بجهة : 

عن بٌع هداٌا  16118برلم  25105154، لٌد فى  25555.555نسٌم عوض هللا زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جون  -  58

 -ش عبد هللا  21واكسسوار تحف ، بجهة : 

عن تجاره  16212برلم  25105111، لٌد فى  12555.555دمحم حسن السٌد عبد الغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 8س  31جهة : م المرازٌك ب وتورٌد اللحوم ، ب

عن تورٌدات  16101برلم  25105150، لٌد فى  555555.555عماد صبري حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش عبد العظٌم حسن مساكن المرازٌك 28عمومٌه ، بجهة : 

عن بٌع اغذٌه  16248برلم  25105135، لٌد فى  25555.555دمحم حسن جمعه جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش ٌوسف على عبد الرحمن برج االمٌر 16ومشروبات ، بجهة : 

عن بماله ،  16186برلم  25105158، لٌد فى  15555.555احمد رضا صابر عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش ابو بكر الصدٌك عرب راشد 31بجهة : محل بالعمار 

عن مماوالت عامه ،  16102برلم  25105150، لٌد فى  15555.555فواز فؤاد على فواز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 -حدائك حلوان-تمسٌم جمعٌه السالم- 16بجهة : برج الٌاسمٌن كورنٌش النٌل ق 

عن مماوالت  16250برلم  25105116، لٌد فى  55555.555عبدهللا دمحم معوض عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

عمومٌه وتورٌدات عمومٌه ودعاٌه واعالن وتنظٌم معارض مؤتمرات وورش عمل تدرٌب فٌما ٌخص النشاط ) فٌما عدا اصدار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

ش جبل عرفات التبٌن دوران كوبرى  15الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 الولالمرازٌك الدور ا

عن ورشه  16211برلم  25105118، لٌد فى  15555.555احمد دمحم ٌحى صالح رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 المشروع االمرٌكى 515عمار  -15بلون  - 1مالبس ، بجهة : مجاوره 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ه وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه وتنفٌذ اعمال التركٌبات الكهربائٌه والصٌانه الكهربائٌه الصناعٌه عاطف جابر عبد -  1

، عن تورٌدات عمومٌه وتنفٌذ اعمال  16218برلم  25105118،لٌدت فى  255555.555ومماوالت عمومٌه  ،رأس مالها   

 -مساكن الضباط 132عماره - 23الت عمومٌه ، بجهة : شمه التركٌبات الكهربائٌه والصٌانه الكهربائٌه الصناعٌه ومماو

تسنٌم صالح الدٌن السٌد العطار وشرٌكته   شركة  ،  تورٌد كافة االدوات والمعدات والكابالت واالجهزه الكهربائٌه  -  2

 6من المجموعه  36فمره وااللكترونٌه والمٌكانٌكٌه وتركٌبها وصٌانتها ولوازمها بالجمله والمطاعً واالستٌراد فٌما عدا ال

، عن تورٌد كافة االدوات والمعدات  16245برلم  25105120،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     10والمجموعه 

ه والكابالت واالجهزه الكهربائٌه وااللكترونٌه والمٌكانٌكٌه وتركٌبها وصٌانتها ولوازمها بالجمله والمطاعً واالستٌراد فٌما عدا الفمر

 مدٌنة الموظفٌن 2بالدور الخامس بالعمار  15، بجهة : شمه رلم  10والمجموعه  6المجموعه من  36

شركه الهندسٌه للمماوالت العامه والتورٌدات عبد الوهاب حسن احمد وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه   -  3

ش  52مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ، عن  16226برلم  25105122،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 جمال عبد الناصر حدائك حلوان الدور الثالث بعد االرضً

مصطفً كمال وشرٌكه   شركة  ،  تنفٌذ عمود الصٌانه والتورٌدات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه واعمال العزل الحراري  -  4

والمماوالت والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا صٌانة االنترنت وصٌانة والحرارٌات والسماالت وتورٌد معدات ولطع غٌار المصانع 

الدعاٌه واالعالن وصٌانة شبكات الكمبٌوتر وكامٌرات المرالبه وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (  ،رأس مالها   

ه والكهربائٌه واعمال العزل ، عن تنفٌذ عمود الصٌانه والتورٌدات المٌكانٌكٌ 16235برلم  25105122،لٌدت فى  355555.555

الحراري والحرارٌات والسماالت وتورٌد معدات ولطع غٌار المصانع والمماوالت والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا صٌانة االنترنت 

ش  56وصٌانة الدعاٌه واالعالن وصٌانة شبكات الكمبٌوتر وكامٌرات المرالبه وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 عبد الرحمن تماطع البرادٌزو

عالء رشاد دمحم عفٌفً وشرٌكه   شركة  ،   بٌع وشراء التكٌٌفات الجدٌده والمستعمله وأعمال الصٌانه  ،رأس مالها    -  5

 3، عن بٌع وشراء التكٌٌفات الجدٌده والمستعمله وأعمال الصٌانه ، بجهة :  16181برلم  25105158،لٌدت فى  55555.555

 -الدواجن -االمل كورنٌش النٌل  ش برج

 16255برلم  25105114،لٌدت فى  15555.555سعاد حلمً وشرٌكتها   شركة  ،  بٌع مشروبات كحولٌه  ،رأس مالها    -  6

 4ش حموده حدائك حلوان محل رلم  34، عن بٌع مشروبات كحولٌه ، بجهة : 

ل صٌانه فى المعدات الكهربائٌه والمماوالت   ،رأس مالها   عمرو حنٌش وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات عامه وأعما -  1

، عن تورٌدات عامه وأعمال صٌانه فى المعدات الكهربائٌه والمماوالت ،  16213برلم  25105111،لٌدت فى  25555.555

 -حدائك حلوان -بجهة : ش االمٌر تمسٌم سالح المهندسٌن النصر 

برلم  25105115،لٌدت فى  15555.555عمل حلوى من عجٌن  ،رأس مالها     حسن رشدان دمحم وشركائه   شركة  ، -  8

 ش دمحم سٌد احمد 34بالدور االرضى بالعمار رلم  1، عن عمل حلوى من عجٌن ، بجهة : محل رلم  16108



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

دت فى ،لٌ 65555.555ابراهٌم لمعى وشركاه   شركة  ،  مكتب الداراه نشاط استصالح االراضى   ،رأس مالها    -  0

ش عمرو حماده /حسنى حماده ركن  0، عن مكتب الداراه نشاط استصالح االراضى ، بجهة :  16232برلم  25105124

 -الٌاسمٌن

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    25105152، وفى تارٌخ    14515سحر حامد إبراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2410محو السجل التجارى نهائٌا بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    25105151ى تارٌخ ، وف   14651سمٌه عبد الحمٌد لرنً حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2485السجل  تم محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    25105150، وفى تارٌخ    16554عربً محفوظ محمود عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  تم محو السجل نهائبا لترن التجاره

تم محو/شطب    25105150، وفى تارٌخ    13538ل دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : وائ   - 4

 2482السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    14163حامد احمد حسن الزندحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم محو    25105122، وفى تارٌخ    15202سحردمحم احمددمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105124، وفى تارٌخ    11114عوض احمد عبد السالم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2488تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105124، وفى تارٌخ    15110سمٌر الحسٌنى مغربى راشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 2480تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    25105128، وفى تارٌخ    11515هناء محمود دمحم عفٌفى البوهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105128، وفى تارٌخ    4840طفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ممدوح دمحم كامل مص   - 15

 تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب    25105128، وفى تارٌخ    3531مصطفى دمحم عبد الجواد مرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ن التجارهالسجل  تم محو السجل نهائٌا لتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    25105120، وفى تارٌخ    11331ابوبكر علً دمحم علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شارع كورنٌش النٌل 11محو الفرع الكائن بالعنوان /حلوان 

تم محو/شطب    25105120رٌخ ، وفى تا   2581عزة عاشور على عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    15388ٌس عبد المادر علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

،    15388ل عمال ٌس عبد المادر على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : تعدٌل االسم التجارى الى /مكتب متعهد نم   - 15

 تم محو/شطب السجل  تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره   25105120وفى تارٌخ 

 تم محو/شطب السجل    25105120، وفى تارٌخ    15388ٌس عبد المادر علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105131، وفى تارٌخ    14511ٌاسر سعٌد صالح حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 تم محو السجل نهائٌا لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   12428كامل عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عمر صالح -  1

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  25105152وفً تارٌخ ،   16111نشأت ثروت جرجس درٌاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105152وفً تارٌخ ،   16534نسمه سٌد كامل عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105152وفً تارٌخ ،   12653سلٌمان عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم فوزي  -  4

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , تم تعدٌل   25105153وفً تارٌخ ،   16165دمحم فاروق عبد الرسول عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105158وفً تارٌخ ،   8681نسٌم اسحاق حنا رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105150وفً تارٌخ ،   13663حمدى فتحى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عماد الدٌن -  1

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال  25105115وفً تارٌخ ،   13842محمود جمال محمود ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105114وفً تارٌخ ،   11041محمود فؤاد عبد الحمٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   25105116وفً تارٌخ ،   13636و المعاطً الدمحمي ابو المعاطً عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اب -  15

 جنٌه   155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105111وفً تارٌخ ،   15020زكرٌا عرفه حسن عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105118وفً تارٌخ ،   13525بهجت خضٌر احمد خضٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105118وفً تارٌخ ،   13514محمود زكً محمود زكً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   16113مصطفى احمد معوض دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105122وفً تارٌخ ،   15853امٌره السعودى عبد الرحمن السعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   15635احمد فاروق حسن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  12428عمر صالح كامل عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ماٌو 15الدور االرضً  155الـتأشٌر:   ، االسكان العائلً لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  16560 على ٌوسف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  2

وبرأس -بنشاط /عمل حلوى من عجٌن  -حدائك حلوان  -شارع السالم مدٌنه الهدى  8الـتأشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان /

 مائه الف جنٌها155555مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  16114د المؤمن حسبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد رشاد عب -  3

 1شمه -ب ثابت تماطع شرٌف الدور االول  42وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 25105152وفً تارٌخ  16116محمود دمحم سٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 المشروع االمرٌكً- 1مجاوره  15ب  611الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  16115رمضان دمحم عاشور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، ش الفتح مدٌنه الهدي

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105153وفً تارٌخ  16111وائل مجدى سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 كورنٌش النٌل-ش سالح المهندسٌن 2، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  13051دمحم حسن دمحم حسن األطونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 -المشروع االمرٌكى - 185لطعه -13بلون-6مجاوره  131 شارع 8الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  1342امال عطا هللا فهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 3محل  11الـتأشٌر:   ، مجاوره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  25105154ً تارٌخ وف 16185احمد دمحم سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 2منطمه  8مج  1لطعه 1الـتأشٌر:   ، شمه الدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  16118جون نسٌم عوض هللا زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -ش عبد هللا  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  16181تاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منه هللا دمحم عبد الف -  11

 الدور االرضى 4شمه -الدور االرضى - 32مجاوره - 3الـتأشٌر:   ، عمار 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25105154وفً تارٌخ  16110فٌكتور اسحك ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 - 1شمه - 242ماٌو مجاوره االسكان العائلى لطعه  15الـتأشٌر:   ، امتداد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  16182احمد ٌحً عبد الفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لالسمنت ش المومٌه -الـتأشٌر:   ، الشارع الجدٌد بجوار الكمٌن االمنً الدور االول 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  16184مصطفى على عبد اللطٌف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش الفرن ناصٌه ش مدرسه النصر 1وصف الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25105151وفً تارٌخ  11158اشرف احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -شبرا-شارع أدٌب تران  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  16183رزق دمحم دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ، عزبة عنان البحرٌه كورنٌش النٌل كفر العلو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105158وفً تارٌخ  16188ي نجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد اللطٌف حمد -  11

 ش المدرسه خلف مسجد الصفا والمروه 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105158وفً تارٌخ  16186احمد رضا صابر عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش ابو بكر الصدٌك عرب راشد 31، محل بالعمار  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105158وفً تارٌخ  16185حسن رجب البسٌونى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 -ش المراغى على ش عبد هللا 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105158وفً تارٌخ  13128احمد على عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 -مدٌنه الموظفٌن -شارع الشمس  20الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  16105دمحم عبدهللا حماده عبدالعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -18و 11لطعتى ارض رلم -0ل محل رلم نٌومو-3الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  16103مصطفى صالح عبدهللا عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بحري سوق مساكن 1عمار  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  16106طارق صالح مصطفً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش حسن عالء الدٌن م الهدي12الـتأشٌر:   ، 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 25105150وفً تارٌخ  16104دمحم احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 -المعصره -عزبه خلٌل  11ش  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  16101عماد صبري حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش عبد العظٌم حسن مساكن المرازٌك 28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105150ً تارٌخ وف 16102فواز فؤاد على فواز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 -حدائك حلوان-تمسٌم جمعٌه السالم- 16، برج الٌاسمٌن كورنٌش النٌل ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  16105دمحم احمد محروس عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 (5(/شمه)3()م55()الـتأشٌر:   ، مساكن المرازٌك )ب

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  16180عبد المحسن عبد المجٌد عبد المحسن عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 حدائك حلوان-وادى حوف -اسكان النمابات -الدور االول مساكن الظباط -2شمه - 85العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل فى عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105115وفً تارٌخ  14361سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم شولً -  20

 شارع حسن حسنً تماطع شارع الجندي حدائك حلوان 21، 

 351ه برلم    تعدٌل االسم التجاري لٌصبح/ امٌن محمود هاللً ابو بكر . طبما لبطالة الرلم المومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  35

 ش محمود هاللً ابو بكر مدٌنة الهدي حدئك حلوان 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105115وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  351امٌن محمود هدالى ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بو بكر مدٌنة الهدي حدئك حلوانش محمود هاللً ا 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16255خالد جالل ٌونس عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش ترعة الخشاب من ع خلٌل المعصره 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105115وفً تارٌخ  2438عاطف عواد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

ش الحدٌد  150، تم اضافه نشاط تورٌد وتصنٌع وتشكٌل جمٌع انواع المعادن وااللومٌتال الً المحل الرئٌسً االخر المائم بالعنوان 

 عدنٌه .الدور االرضى حاضنة  المشروعات التكنولوجٌة بمعهد التبٌن للداراسات الم 1554و الصلب التبٌن وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16100رٌهام صبري دمحم السٌد عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ش عبد الرحمن 10الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  16252هشام خمٌس حسٌن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش دمحم الشامى حدائك حلوان 302الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  16254حسن صالح عبد العال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 سعد سالم الخشاب بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  16251سبك لٌده برلم    دمحم سٌف الدٌن احمد داود ، تاجر فرد ،   -  31

 بالدور االول فوق االرضى 3ش الظوغلى شمه رلم  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105111وفً تارٌخ  16253احمد دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ض ناصٌه شرٌفشارع رٌا 55، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  11041محمود فؤاد عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 -أ ش عبد الرحمن  61وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  14103احمد دمحم ٌوسف المرضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 55555برأس مال -الـتأشٌر:   ، اضافه رئٌسً اخر بالعنوان /المنٌا بنى مزار ش عوٌس؛  بنشاط / انتاج وتصنٌع منتجات جلدٌه ؛ 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 25105115وفً تارٌخ  16251سعٌد رشٌدى عبد الوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، ركن فاروق ش مجمع المدارس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16256محمود ناجى محمود سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 -حلوان البلد-ش الحدٌد والصلب المدٌمه  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105116وفً تارٌخ  8116برلم    احمد فوزى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  43

 الحسٌنً المعصره حدائك حلوان 55، تعدٌل العنوان لٌصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  25105116وفً تارٌخ  16250عبدهللا دمحم معوض عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 عرفات التبٌن دوران كوبرى المرازٌك الدور االولش جبل  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  16211عصام نور الدٌن الظهرى ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش المراغً تماطع ش رٌاض 21وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105116وفً تارٌخ  8116    احمد فوزى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  46

 الحسٌنً المعصره حدائك حلوان 55، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  16214حنان ابراهٌم دمحم خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 10شمه  5حى ن عماره  6الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  16215دمحم غانم عبد العزٌز غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 الدور االرضى- 1حى ن عماره -4مجاوره - 2الـتأشٌر:   ، غرفه واحد من شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  16212دمحم حسن السٌد عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 8س  31الـتأشٌر:   ، م المرازٌك ب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105118وفً تارٌخ  8425أٌمن فاروق شعبان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 رٌكىالمشروع االم- 35منطمه -34بلون -1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105118وفً تارٌخ  16216حسام دمحم عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 3حى رجال االعمال مجاورة  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل  25105118وفً تارٌخ  13583تعدٌل االسم التجاري  لٌصبح / دجاج اشرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 حدائك حلوان 2تمسٌم فرٌد زكً محل رلم  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح / لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105118وفً تارٌخ  13583ٌده برلم    اشرف على عبده ، تاجر فرد ،  سبك ل -  53

 حدائك حلوان 2تمسٌم فرٌد زكً محل رلم  11تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح / لطعه 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 25105118وفً تارٌخ  16211احمد دمحم ٌحى صالح رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 المشروع االمرٌكى  515عمار  -15بلون  - 1الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105118وفً تارٌخ  8161شرٌف لابٌل حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 المشروع االمرٌكى-266لطعه-42بلون-3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  16221ٌه د/ساره على محمود الزلزلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدل -  56

 -العزبه المبلٌه -ش بٌومى  25وصف الـتأشٌر:   ، 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25105121وفً تارٌخ  16210اٌمان رأفت عبده دمحم شافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 -ش مصطفى فهمى تماطع ٌوسف 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16222دمحم رجب عبدهللا مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 شمه بالدور الثالث 35بلون  6المشروع االمرٌكً مجاوره  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16225فرد ،  سبك لٌده برلم     معتز عزمى على السٌد ، تاجر -  50

 شارع محمود خاطر تماطع شارع رستم 31/53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  16220دمحم ماضً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ات متفرع من المعاهدة حلوان لبلً الحمٌاتش الساد 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  16224صٌدلٌه د/ فؤاد زاهر عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 -ش راٌل تمسٌم النٌابه والمضاء 11وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  13668لٌده برلم     مصطفى محمود عبد المنصف محمود ، تاجر فرد ،  سبك -  62

 162شمه رلم  0أ شارع شرٌف حلوان برج الشٌخ الدور  46وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  16221خلٌل عبد الرحمن ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 نموذج أ ارضى منطمه الخدمات المركزٌه 2مجموعه  1جناح  1حل رلم وصف الـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105122وفً تارٌخ  16228دمحم صالح محب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 623شارع الجبل من ش عبد الرحمن مدٌنة الموظفٌن لطعه  6عمارة رلم  3، عمارات الكوثر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  16223على سٌد دمحم دمحم مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ركن حلوان-/ش ترعه الخشاب ارض المزرعه ح الصفا 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  16225خلف ابراهٌم احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ش السكه الحدٌد عرب الوالدة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  16231اشرف دمحم احمد فهٌم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 -ش الداٌر الغربً  15الـتأشٌر:   ، حلوان البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  16235ز عجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شحاته عبد العزٌ -  68

 -حدائك حلوان-شارع التموى خلف عمارات السعودٌه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  16234انس مصطفى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 -أ ش رٌاض تماطع شارع المراغى  25ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  16233هبه صالح سلٌمان فضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -5شمه  -ش فؤاد حامد  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125تارٌخ وفً  13056سٌد شكري سٌد إبراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 شارع الجبل تمسٌم سالح المهندسٌن خلف مستشفً حمٌات حلوان 63الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  13056سٌد شكري سٌد إبراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 -برج بدر مصر حلوان الزراعى  56بالدور االرضى  46فرع بالعنوان / محل رلم الـتأشٌر:   ، اضافه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105128وفً تارٌخ  15181احمد شعبان دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 شارع كورنٌش النٌل  32الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسً لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105128وفً تارٌخ  16245احمد عطٌه احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش النوبى المعصره 54عمار  1الـتأشٌر:   ، محل 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 25105128وفً تارٌخ  16230دمحم جمال بكري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 8شمه 2عماره  1مجموعه  15، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105128وفً تارٌخ  11055حسن عبد الكرٌم حسن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 -الماهره الجدٌده-التجمع الخامس -s6- 13-15محل رلم -وصف الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان /بالتٌنٌوم مول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105128وفً تارٌخ  16238محمود ابراهٌم سعٌد نصرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 المرازٌك 1شمه  4ش وسط المساكن مدخل  28الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105128وفً تارٌخ  16231دمحم سمٌر حسن عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 بالدور الثالث فوق االرضى 15شارع لمعى المطٌعى تماطع شارع توتونجى حدائك حلوان شمه  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105120وفً تارٌخ  16243دمحم طه عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 كامل صدلى-ب عزبه ش الخلٌل ترعه الخشا 31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  25105120وفً تارٌخ  15601صالح عبد هللا ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الماهره-حلوان-شارع المٌدان حدائك حلوان  30الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  16242محً الدٌن لٌثً عبد العلٌم دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 مصطفً الصاوي منشٌة جمال عبد الناصر 5ش  26وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120ارٌخ وفً ت 16244دمحم عبد الفتاح محمود حامد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 منشٌة جمال عبد الناصر 13ش  26وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  16241احمد شلبى حماد عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 (شارع السادات عرب ابو دحروج كفر العلو1الـتأشٌر:   ، )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105135وفً تارٌخ  16246 فتحى ابو هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم -  84

 -عرب راشد-شارع سٌد سالم متفرع من شارع االٌمان  - 3الـتأشٌر:   ، عمار 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25105135وفً تارٌخ  16248دمحم حسن جمعه جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش ٌوسف على عبد الرحمن برج االمٌر 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105135وفً تارٌخ  16241معتصم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 شارع رٌاض 25، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105131تارٌخ  وفً 16255منال احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 -18/5امتداد العزبه البحرٌه ش  11

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105131وفً تارٌخ  16240محمود احمد دمحم دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 -وادى حوف - 31ش  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105131وفً تارٌخ  16251شد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشٌد عٌاد حمٌد را -  80

 1منطمه  4)أ( بلون  1الـتأشٌر:   ، لطعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151ً تارٌخ وف 12428عمر صالح كامل عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 10والمجموعه  6ق المجموعه  36التأشٌر:  تجاره مبٌدات وبذور واسمده واستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف 25105153وفً تارٌخ  11686اٌمان حسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 رادنشاط / االستٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105154وفً تارٌخ  1342امال عطا هللا فهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105158وفً تارٌخ  8681نسٌم اسحاق حنا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 10والمجموعه  6من المجموعه  36بح / االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره تعدٌل النشاط لٌص

تم تعدٌل النشاط , 25105158وفً تارٌخ  14616احمد صالح دمحم فوزى ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط /تركٌب شبكات الغاز الطبٌعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105150وفً تارٌخ  13663السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد الدٌن حمدى فتحى -  6

 التأشٌر:  اضافه نشاط /تورٌدات دواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  2438عاطف عواد محمود عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 و تشكٌل جمٌع انواع المعادن و االلومٌتال اضافة نشاط / تورٌد و تصنٌع

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105115وفً تارٌخ  15155رشا عبد الفتاح ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  اضافه نشاط /تصوٌر مستندات فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل 25105118وفً تارٌخ  13583جاري  لٌصبح / دجاج اشرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم الت -  0

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مطعم مأكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105118وفً تارٌخ  13583اشرف على عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 النشاط لٌصبح / مطعم مأكوالتتعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105122وفً تارٌخ  16113مصطفى احمد معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  توزٌع مواد غذائٌه

, وصف تم تعدٌل النشاط 25105124وفً تارٌخ  13435دمحم مجدي فتحً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تعبئه مواد غذائٌه ولحوم

تم تعدٌل النشاط , 25105125وفً تارٌخ  3615دمحم عبد الموجود عبد المطلب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط / النمل

تم تعدٌل النشاط , 25105120وفً تارٌخ  13668لم   مصطفى محمود عبد المنصف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  14

 وصف التأشٌر:  تورٌد وتوزٌع اجهزة التكٌف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105135وفً تارٌخ  15558حنان دمحم رشاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اضافه نشاط / اعمال نظافه وتورٌد عماله

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 25105150وفً تارٌخ  16180عبد المحسن عبد المجٌد عبد المحسن عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  16225معتز عزمى على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105128وفً تارٌخ  16238محمود ابراهٌم سعٌد نصرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  16106ح مصطفً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق صال -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105115وفً تارٌخ  14361دمحم شولً سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 16 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 25105111وفً تارٌخ  16215تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم غانم عبد العزٌز غانم ،  -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  16244دمحم عبد الفتاح محمود حامد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  16183،  سبك لٌده برلم    رزق دمحم دمحم فرحات ، تاجر فرد -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105122وفً تارٌخ  16228دمحم صالح محب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  16231برلم   اشرف دمحم احمد فهٌم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105120وفً تارٌخ  16243دمحم طه عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111ً تارٌخ وف 16212دمحم حسن السٌد عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105122وفً تارٌخ  16224صٌدلٌه د/ فؤاد زاهر عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125فً تارٌخ و 16235دمحم شحاته عبد العزٌز عجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105135وفً تارٌخ  16241معتصم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت25105131وفً تارٌخ  16251رشٌد عٌاد حمٌد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  16114دمحم احمد رشاد عبد المؤمن حسبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت25105115وفً تارٌخ  16251سعٌد رشٌدى عبد الوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  16222دمحم رجب عبدهللا مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا25105154وفً تارٌخ  16118جون نسٌم عوض هللا زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105158وفً تارٌخ  16185حسن رجب البسٌونى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  16225خلف ابراهٌم احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  16116محمود دمحم سٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 11 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 25105150وفً تارٌخ  16105دمحم احمد محروس عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  16255خالد جالل ٌونس عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  16102فواز فؤاد على فواز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  16254حسن صالح عبد العال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  16256محمود ناجى محمود سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  16210رأفت عبده دمحم شافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان  -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105128وفً تارٌخ  16230دمحم جمال بكري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  16100لسٌد عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌهام صبري دمحم ا -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  16214حنان ابراهٌم دمحم خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105135وفً تارٌخ  16246تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم فتحى ابو هاشم ، -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105153وفً تارٌخ  16111وائل مجدى سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  16110سبك لٌده برلم    فٌكتور اسحك ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  16184مصطفى على عبد اللطٌف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105158وفً تارٌخ  16186ه برلم   احمد رضا صابر عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105118وفً تارٌخ  16211احمد دمحم ٌحى صالح رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105128وفً تارٌخ  16245احمد عطٌه احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  16101عماد صبري حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: ت25105111وفً تارٌخ  16253احمد دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 18 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 25105125وفً تارٌخ  16234انس مصطفى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل25105154وفً تارٌخ  16181منه هللا دمحم عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  16185احمد دمحم سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال25105118وفً تارٌخ  16216حسام دمحم عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  16221خلٌل عبد الرحمن ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25105122وفً تارٌخ  16220دمحم ماضً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  16115رمضان دمحم عاشور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  16105دمحم عبدهللا حماده عبدالعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  16221صٌدلٌه د/ساره على محمود الزلزلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105128وفً تارٌخ  16231دمحم سمٌر حسن عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105158وفً تارٌخ  16188دمحم عبد اللطٌف حمدي نجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105116وفً تارٌخ  16211عصام نور الدٌن الظهرى ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 ٌر: خاص, وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  16182احمد ٌحً عبد الفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  16241احمد شلبى حماد عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105135وفً تارٌخ  16248دمحم حسن جمعه جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105131وفً تارٌخ  16255منال احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  16104ود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم محم -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  16252هشام خمٌس حسٌن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 10 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 25105116وفً تارٌخ  16250رد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا دمحم معوض عبدهللا ، تاجر ف -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105120وفً تارٌخ  16242محً الدٌن لٌثً عبد العلٌم دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  16240اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد دمحم دمحم حسانٌن ، ت -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  16103مصطفى صالح عبدهللا عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  16251سبك لٌده برلم    دمحم سٌف الدٌن احمد داود ، تاجر فرد ،  -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  16223على سٌد دمحم دمحم مٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  16233  هبه صالح سلٌمان فضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  66

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مكتب متعهد نمل عمال صابر فوزي دمحم  16536اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 اسماعٌل  

الى: اضافه سمه تجارٌه /استٌل ارت فل  15366تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105152،  فى تارٌخ :   -  2

 فورجٌه  

 الى: اضافة سمه تجارٌه/ مسار   15185ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك25105153،  فى تارٌخ :   -  3

   loGistic coالى: لوجستٌن  15814تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105158،  فى تارٌخ :   -  4

الدارة  الى: تعدٌل السمه الى / رام 14386تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105158،  فى تارٌخ :   -  5

 الكافٌترٌات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى /مؤسسه البطل  8681تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105158،  فى تارٌخ :   -  6

 لالستٌراد والتصدٌر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تجارٌه الى /مؤسسه الى: تعدٌل السمه ال 13663تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105150،  فى تارٌخ :   -  1

 الدكتور لتورٌدات الدواجن  

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح/ امٌن محمود  351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  8

 هاللً ابو بكر . طبما لبطالة الرلم المومً  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / اكتٌف  14402لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا25105111،  فى تارٌخ :   -  0

 مٌدٌكال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  16166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  15

 المجاهد للمماوالت العامه  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / العبد   13060تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  11

الى: تعدٌل االسم التجاري  لٌصبح / دجاج  13583تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105118،  فى تارٌخ :   -  12

 اشرف  

 الى: الغاء السمه التجارٌه   13583تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105118ارٌخ : ،  فى ت  -  13

الى: المصطفى لتجاره وتوزٌع المواد  16113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  14

 الغذائٌه  

   Smart Homeالى: سمارت هوم  13668دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع25105122،  فى تارٌخ :   -  15

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مكتب  5215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  16

 رحالت ممدوح عبدالعظٌم فهمً موسً  

 الى: االندلس للمماوالت   14143اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل25105125،  فى تارٌخ :   -  11

   manoالى: اضافه سمه تجارٌه /مانو  15366تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105128،  فى تارٌخ :   -  18

السمه التجارٌه لتصبح/ استٌل الى: تعدٌل  15366تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  10

 ارت فور فورجٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25105158، وفى تارٌخ    0611دمحم عابدٌن مصطفى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌه

تم محو/شطب    25105115تارٌخ  ، وفى   15432المتعز باهلل فتحى عبد هللا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌه

تم محو/شطب    25105116، وفى تارٌخ    530طارق دمحم رضا الدٌب وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 ته المالٌهالسجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحما

تم محو/شطب السجل     25105128، وفى تارٌخ    15134هانى غرٌب امٌن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  25105115وفً تارٌخ   ، 0434ل لٌصبح / دمحم فاروق دمحم  وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعد -  1

 جنٌه   4555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25105115،وفً تارٌخ    0434دمحم فاروق دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   4555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25105120وفً تارٌخ   ، 14360خٌرى مختار و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105131وفً تارٌخ   ، 15466كرم عبد الحلٌم عبد الواحد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  15518السٌد لطفى عواد ودمحم فتوح ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 1شمه رلم  48-تمسٌم شمال سٌناء -وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان /زهراء المعادى 

تم تعدٌل العنوان  25105111وفً تارٌخ  14841ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هانى كامل مشرلى عطاهللا وشركاة ، توصٌة بس -  2

 مساكن صمر كورٌش مجمع ج  2, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  12033نشاط / التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   دمحم دمحم وشرٌكه احمد صابر ، شركة تضامن  اضافه  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105153

كرم عبد الحلٌم عبد الواحد وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط مماوالت عمومٌه وتورٌدات  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105131ً تارٌخ وف 15466وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

نهً دمحم مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها  -  1

اسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر ب

ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض 

 4050برلم       25105115الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر ، تارٌخ : 

ً دمحم مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها نه -  2

الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من 

وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر 

 4050برلم       25105115الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر ، تارٌخ : 

ها نهً دمحم مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال ل -  3

الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من 

ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض 

 4050برلم       25105115ن والغٌر ، تارٌخ : الغٌر وذلن لصالح البنو

نهً دمحم مصطفى كمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها الحك  -  4

كه بما فٌها من ثابت أو فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشر

منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر وذلن 

 4050برلم       25105115لصالح البنون والغٌر ، تارٌخ : 

ك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها الحك نهً دمحم مصطفى كمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل ح -  5

فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من ثابت أو 

ها الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر وذلن منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ول

 4050برلم       25105115لصالح البنون والغٌر ، تارٌخ : 

نهً دمحم مصطفى كمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها الحك  -  6

شركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من ثابت أو فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم ال

منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر وذلن 

 4050برلم       25105115لصالح البنون والغٌر ، تارٌخ : 

سى مصطفى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن السٌد /محمود مرسً محمود مر -  1

مصطفى احمد  والسٌده/شٌماء لدرى على اباظه  والسٌده/جهاد هاشم مفتاح على  والسٌده/ لبنً صابر دمحم اللٌثً مجتمعٌن أو 

حمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها أما بشأن المعامالت التى منفردٌن بشرط أن تكون االعمال التى تصدر منهم لت

تزٌد لٌمتها عن مائه الف جنٌه وأٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن أو بٌع عمارات الشركه أو الحصول على لروض للشركه 

 11154برلم       25105111فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 

رسى مصطفى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن السٌد /محمود مرسً محمود م -  8

مصطفى احمد  والسٌده/شٌماء لدرى على اباظه  والسٌده/جهاد هاشم مفتاح على  والسٌده/ لبنً صابر دمحم اللٌثً مجتمعٌن أو 

تحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها أما بشأن المعامالت التى منفردٌن بشرط أن تكون االعمال التى تصدر منهم ل

تزٌد لٌمتها عن مائه الف جنٌه وأٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن أو بٌع عمارات الشركه أو الحصول على لروض للشركه 

 11154برلم       25105111فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 

عبد العزٌز عبد التواب هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره وحك التولٌع لٌصبح / للطرف االول حك اسالم  -  0

االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات فً تحمٌك غرض الشركه وله حك بٌع وشراء السٌارات باسم الشركه وله حك توكٌل 

وص التعامل مع البنن فً السحب او االٌداع او االلتراض او الرهن او التولٌع وتفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر . اما بخص

 15466برلم       25105131علً مستندات التسهٌالت االئتمانٌه من البنون فللشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن.. ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12033برلم       25105153 دمحم وشرٌكه احمد صابر  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم -  1

 15518برلم       25105151السٌد لطفى عواد ودمحم فتوح  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 0611برلم       25105158ر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم عابدٌن مصطفى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشه -  3

برلم       25105115المتعز باهلل فتحى عبد هللا وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

15432 

 15540   برلم    25105114اسالم جمال وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 530برلم       25105116طارق دمحم رضا الدٌب وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 11154برلم       25105111عمرو طاٌع دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

برلم       25105111تعدل الً/ عمرو طاٌع دمحم و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

11154 

 15134برلم       25105128هانى غرٌب امٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  0

برلم       25105131ة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : كرم عبد الحلٌم عبد الواحد وشرٌكه  شرك -  15

15466 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    
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