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عن تصدٌر ، بجهة :  56414برلم  21595153، لٌد فى  511110111عمرو عادل عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 حلوان 4ش مسجد عزام تماطع ش رٌاض الدور الثانً شمه  55

عن تصنٌع وتجمٌع  56456برلم  21595155، لٌد فى  511110111وفاء ابوزٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ٌد والصلب التبٌن معهد الدراسات المعدنٌه وحده اللمبات اللٌد ووحدات االضاءة واالجهزة الكهربائٌة ، بجهة : التبٌن / ش الحد

 الدور العلوي  2111

عن مخبز  56458برلم  21595156، لٌد فى  51110111ابوالٌزٌد طارق ابوالٌزٌد عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش الترعه حكر التبٌن البحرى 48بلدى ، بجهة : التبٌن / 

عن مكتب تاجٌر  56441برلم  21595128، لٌد فى  211110111كرٌمه دمحم عبدالخالك بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 سٌارات ، بجهة : ش معروف كفر العلو الداٌر الشرلى

عن تمطٌع وتركٌب  56453برلم  21595155، لٌد فى  51110111دمحم عبدالمادر دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش ترعه الخشاب 52وتورٌد االلومٌتال ، بجهة : 

عن تورٌدات  56451برلم  21595131، لٌد فى  521110111دمحم رٌاض سٌد سٌد عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش دمحم رضوان بجوار مسجد المروه 55عمومٌه ، بجهة : 

عن عطاره ،  56385برلم  21595115، لٌد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابوسرٌع حنفى سٌد العرالى  ، تا -  7

 ش البورصه من ش منصور 8بجهة : 

برلم  21595151، لٌد فى  511110111ابراهٌم عبد المهٌمن منٌر احمد محمود ابراهٌم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 الدور االرضى 5115للدراسات المعدنٌة شارع الحدٌد والصلب التبٌن وحدة عن تصنٌع مالبس ، بجهة : معهد التبٌن  56399

عن بٌع حلوى من العجٌن  56415برلم  21595151، لٌد فى  511110111ٌحى نبٌل على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ش كورنٌش النٌل على محمود مغربى المعصره البلد 2، بجهة : 

عن دعاٌه واعالن  56424برلم  21595157، لٌد فى  511110111ابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو شعبان انور ث -  51

فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  -الطرق فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف 

 ش عباد الرحمن عزبه النخل ح حلوان 7الالزمة ، بجهة : حلوان / 

عن مخبز نصف الى  56455برلم  21595131، لٌد فى  511110111سعد دمحم دمحم بطٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش ترعه الخشاب عزبه الوالده 254بلدى ، بجهة : 

د عن مكتب تورٌ 56385برلم  21595112، لٌد فى  511110111دمحم احمد عفٌفى عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 / الدور الرابع 4شمه  52بلون  3مستلزمات المماهى ، بجهة : المشروع االمرٌكى مدخل 

عن بٌع مالبس جاهزة ،  56395برلم  21595113، لٌد فى  91110111دمحم احمد دمحم لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش جعفر تماطع ش زكى الدور االرضى 23بجهة : 
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عن تدرٌب  56413برلم  21595153، لٌد فى  511110111دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه احمد معوض  -  54

( شارع راغب حلوان   32وتنمٌه موارد بشرٌه فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ، بجهة : ماٌو / )

 (4شمه )

عن سمكرى  56418برلم  21595154، لٌد فى  511110111أس ماله ،  احمد عطٌه بسٌونى عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، ر -  55

 6نموذج ج محل  2مجموعة  27مجاورة  5، بجهة : ماٌو / جناح 

عن تجاره ادوات  56425برلم  21595157، لٌد فى  511110111مصطفً عٌد دمحم مرزبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 محل -حدائك حلوان  -لخشاب ش ترعة ا 52صحٌه ، بجهة : حلوان / 

عن تورٌدات  56436برلم  21595124، لٌد فى  31110111سٌد دمحم حسن دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 -المعصره  -شارع زٌدان  53عمومٌه ، بجهة : شمه بالعمار 

عن ورشة  56416برلم  21595153، لٌد فى  511110111مصطفى دمحم عبد الرازق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ش زلاق طه عاشور  عرب راشد 57موبٌلٌا واثاث ، بجهة : حلوان / 

عن ورشه  56428برلم  21595125، لٌد فى  511110111اسامه عبدهللا عبدهللا سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 العلوش ترعه الخشاب كفر  5مالبس لحساب الغٌر ، بجهة : 

عن مماوالت  56434برلم  21595123، لٌد فى  5111110111حسام محمود فكرى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 االسكان العائلى الدور الثالث 336عامه ، بجهة : عمار 

مماوالت عامه عن  56457برلم  21595135، لٌد فى  711110111احمد دمحم فرحات دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش الوسط م الصلب الجدٌده 2م 5ب  53وتورٌدات عامه ، بجهة : شمه 

عن مكتب للنمل  56382برلم  21595115، لٌد فى  511110111دمحم فتحى دمحم ابو الحساٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش االمه منشٌه السالم 521ش سعد دسولى  9والرحالت بالداخل ، بجهة : 

عن بٌع حلوي من  56389برلم  21595113، لٌد فى  511110111عمرو دمحم فتحً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 8محل رلم  22عجٌن ، بجهة : ماٌو / سوق ماٌو مجاوره 

ٌع عن تجاره وتوز 56412برلم  21595151، لٌد فى  551110111احمد حسنى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

وتعبئه المواد الغذائٌه جمله ولطاعى ، بجهة : محل بالدور االرضى برج الفردوس كورنٌش النٌل  مشروع بورتو الفؤاد حدائك 

 حلوان

عن ماكوالت  56417برلم  21595153، لٌد فى  551110111مدحت عبدالحمٌد صمر مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 امتداد ش راغب 21ٌنه الحرفٌٌن لطعه سرٌعه )تٌن اوى ( ، بجهة : مد

عن بٌع نظارات  56423برلم  21595157، لٌد فى  511110111دمحم عوض على عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 االسكان العائلى 5وحده رلم  415حى  319شمسٌه و طبٌة ، بجهة : ماٌو / عماره 

عن التورٌدات  56438برلم  21595127، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،  حسنى محمود عبدالفتاح دمحم  ، تاجر  -  27

 دوران كوبرى المرازٌك -شارع كورنٌش النٌل  23العمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  56459برلم  21595135، لٌد فى  211110111اشرف السٌد عبدالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 تورٌدات عمومٌه فٌماعدا االدوٌه ، بجهة : مدٌنه الصفا عرب غنٌممستلزمات طبٌه و

عن استٌراد  56384برلم  21595112، لٌد فى  5111110111ٌوسف احمد احمد خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 عٌن حلوان 2مدخل  46، بجهة : بلون  59والمجموعة  6من المجموعة  36وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا الفمرة 
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عن مماوالت  56415برلم  21595153، لٌد فى  511110111مجدى ٌحى على على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 53مجاوره  51ماٌو شمة  55م  54وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ماٌو / عمارة 

عن سوبر ماركت ،  56419برلم  21595154، لٌد فى  511110111سلٌمه طه عطٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 51سوق مجاورة  24بجهة : ماٌو / محل رلم 

عن ورشه اكٌاس  56442برلم  21595128، لٌد فى  51110111خالد فوزى عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 كفر العلو -ارض الجنٌنه  -ش عمر بن الخطاب  5بالستٌن ، بجهة : 

عن تورٌد وتوزٌع  56445برلم  21595128، لٌد فى  511110111عمرو دمحم دمحم عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 5بلون  3المشروع االمرٌكى مجاوره  65مواد غذائٌة ، بجهة : 

عن تورٌد و توزٌع  56446برلم  21595121، لٌد فى  511110111عمرو محمودحامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 عٌن حلوان3مساكن الشمس محل رلم  22حلوان عمارة  -مواد غذائٌه ، بجهة : حلوان

عن مماوالت  56458برلم  21595135، لٌد فى  551110111دمحم احمد دمحم عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 689ت قتمسٌم النصر للسٌارا 24ش  51عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  56411برلم  21595151، لٌد فى  61110111رافت محمود محمود غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ، بجهة : ش ترعه الخشاب من ش حلمى العطفاوى

تورٌد  عن 56422برلم  21595157، لٌد فى  511110111حسام دمحم عبد البالى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 شارع الهدى و النور منشٌة عٌن حلوان 53مستلزمات مطابخ و كافتٌرٌات ، بجهة : حلوان شمة بالدور االرضى 

عن بٌع عباٌات  56435برلم  21595122، لٌد فى  511110111عبدالرحمن صبرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ش دمحم سٌد احمد 41حرٌمى ، بجهة : 

عن مماوالت  56444برلم  21595128، لٌد فى  5111110111ولى السٌد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد ش -  39

 - 5156عماره  51مجاوره  5نموذج  225عمومٌه ، بجهة : المشروع االمرٌكى شارع 

عن بٌع  56387برلم  21595112، لٌد فى  511110111محمود منسً عبدالجمٌد منسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 عمارات بتروجاس -أ شارع عبدهللا  3ادوات مدرسٌه ومكتبٌه ، بجهة : حلوان / 

عن تصدٌر ،  56398برلم  21595151، لٌد فى  251110111اشرف حمدان سلٌمان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش ترعه الخشاب امام المزرعه منشٌه جمال عبدالناصر 5بجهة : 

عن استٌراد  56455برلم  21595155، لٌد فى  5111110111سامح راشد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 8حى ش مجاورة  5عماره  3، بجهة : ماٌو / شمه  59والمجموعة  6من المجموعة  36وتصدٌر فٌما عدا الفمرة 

عن كوافٌر  56435برلم  21595123، لٌد فى  511110111ابراهٌم رزق ابراهٌم جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 الجندى سابما ش البوسطه حالٌا حدائك حلوان 25سٌدات ، بجهة : 

عن تورٌد  56451برلم  21595154، لٌد فى  511110111دمحم ابو المعاطى عبدالنبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 رى حدائك حلوانش السما 21مواد غذائٌه ، بجهة : حلوان / 

عن ورشه خراطه ،  56431برلم  21595122، لٌد فى  511110111دمحم مجدى محفوظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ( عبد الصبور5بجهة : كفر العلو كورنٌش النٌل بجوار الجامع ش )

عن ورشه تفصٌل  56447برلم  21595129، لٌد فى  511110111اٌمان دمحم محمودسٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مالبس ، بجهة : حلوان ش الجامع منزل ابو طارق عزبه زٌن شمه بالدور االرضى
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عن ورشه  56456برلم  21595135، لٌد فى  511110111محمود عبد الشافى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 بحرى العرب عرب راشد 52سمكره ، بجهة : عمار 

عن تورٌدات  56393برلم  21595118، لٌد فى  511110111 امام دمحم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  48

 حاره زغلول من ش جبل عرفات 8ومماوالت ونمل الحدٌد ، بجهة : التبٌن / 

عن ورشه نجاره  56397برلم  21595151، لٌد فى  5111110111نادى نزٌه مدحت ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 شارع فرج صدٌك المعصره  حدائك حلوان 4بالعمار  3واثاث ، بجهة : حلوان / محل 

عن تجارة  56452برلم  21595154، لٌد فى  511110111وجٌه منفاوى مصطفى مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مدٌنه الهدى حدائك حلوانشارع احمد جاد  55خامات )زهر نحاس والومنٌوم ( ، بجهة : حلوان / 

عن مركز صٌانه بورد  56454برلم  21595155، لٌد فى  51110111الٌزا الفى لبٌب حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

تمسٌم  2عمار  2111فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : حلوان / ابراج اعالم النصر 

 ت  حدائك حلوانالنصر للسٌارا

عن مماوالت عامه ،  56457برلم  21595155، لٌد فى  521110111ابراهٌم حسام حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش سالمه من ترعه الخشاب م ركن 56بجهة : 

جاره ادوات عن ت 56421برلم  21595157، لٌد فى  511110111احمد عٌد دمحم مرزبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 5برج االمٌن   -حدائك حلوان -ش ترعه الخشاب  5صحٌه ، بجهة : حلوان / 

عن تورٌدات  56452برلم  21595131، لٌد فى  511110111رضا ٌوسف دمحم طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الثالث بالدور 6شمه رلم  -ش المصرف المغربى كورنٌش النٌل  7عمومٌه ومماوالت ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  56391برلم  21595113، لٌد فى  511110111دمحم سلٌمان درغام سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 المشروع االمرٌكى 9مج  25ب  57صحٌه ، بجهة : محل بمدخل 

عن تجارة عالفه  56394م برل 21595119، لٌد فى  511110111دمحم توفٌك عثمان حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 اطلس المشروع االمرٌكى 2مج  95ب  48وتعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : عمار 

عن تورٌدات  56429برلم  21595125، لٌد فى  521110111دمحم محمود عبدالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 4حى ظ عماره  8مستلزمات طبٌه ، بجهة : مجاوره 

عن تجاره  56437برلم  21595124، لٌد فى  511110111صابر سعد احمد علً علً راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ش احمد انسً من عمر بن عبدالعزٌز 2سجائر ، بجهة : 

عن استٌراد  56459برلم  21595156، لٌد فى  5111110111رٌمون رفٌك فاروق حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 53شمه  7مجموعه  56، بجهة : حلوان / مجاوره  59والمجموعه  6من المجموعه  36صدٌر وتوكٌالت تجارٌة فٌماعدا الفمرة وت

عن بالى استٌشن  56425برلم  21595121، لٌد فى  511110111حازم سمٌر دمحم عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش على مبارن المعصره 9تراخٌص الالزمة ، بجهة : فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على ال

عن مكتب توزٌع  56432برلم  21595122، لٌد فى  51110111نها نجاح دمحم عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش دمحم عبد المجٌد ش العبور ح حلوان 8مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد مواد  56448برلم  21595129، لٌد فى  511110111حسام دمحم لرنى كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 5مساكن المرازٌك مدخل  5 -غذائٌه ، بجهة : التبٌن 

عن بٌع  56395برلم  21595151، لٌد فى  511110111احمد دمحم احمد محمود الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 شارع راٌل 69فالتر مٌاه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  56426برلم  21595121، لٌد فى  511110111محمود عبدالمحسن ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 9شمة  3حى هـ عماره  5مماوالت وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : مجاوره 

عن العاب كمبٌوتر  56449برلم  21595129، لٌد فى  51110111ماله ،   ابانوب ناصر نعٌم غبلاير  ، تاجر فرد ، رأس -  65

 ش الظوغلً 54بالعمار رلم  3و سٌبر ، بجهة : حلوان  محل رلم 

عن مكتب تاجٌر  56454برلم  21595131، لٌد فى  211110111عرفه فرٌد توفٌك دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 رع ابوبكر الصدٌك الدواجنسٌارات ، بجهة : محل شا

عن تورٌدات عامه ،  56392برلم  21595117، لٌد فى  511110111نادٌه امٌن حنا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ش عبده عبدالعال حكر التبٌن 51بجهة : التبٌن / 

عن مماوالت  56455برلم  21595154 ، لٌد فى 5111110111ٌاسر دمحم مراد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 الدور الرابع 27شمه  52عمارة  35عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : ماٌو / مجاورة 

عن مكتب  56427برلم  21595125، لٌد فى  511110111حماده دمحم عبد النبً فتٌانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 المعصره عزبة الهجانه شمه بالدور االرضى -شارع ابو خالد البمال  6مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تصدٌر ، بجهة : ح  56433برلم  21595123، لٌد فى  311110111اسالم دمحم سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش حسن حلمى 53حلوان / 

عن كوافٌر  56453برلم  21595131، لٌد فى  521110111ماٌكل جمٌل فرنسٌس زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 -شارع الوكٌل حدائك حلوان  7رجالى ، بجهة : محل بالعمار 

عن مماوالت  56455برلم  21595135، لٌد فى  5111110111دمحم عبدالرحمن حسٌن عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش الجهاد عرب الوالده 48عمومٌه ، بجهة : مكتب بالعمار 

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  41110111اسعد بدر وسعد الدٌن   شركة  ،  تجاره وتوزٌع جمٌع انواع زٌوت سٌارات   ،رأس مالها    -  5

التوحٌد   شارع ترعه الخشاب ابو عواجه  55، عن تجاره وتوزٌع جمٌع انواع زٌوت سٌارات ، بجهة :  56388برلم  21595113

 لسم حلوان

،لٌدت فى  511110111شرٌف مجدى محمود على وشرٌكه   شركة  ،  غسٌل وتشحٌم وصٌانة سٌارات  ،رأس مالها    -  2

 ، عن غسٌل وتشحٌم وصٌانة سٌارات ، بجهة : شارع الحاج حسن الصٌاد كفر العلو 56386برلم  21595112

،لٌدت فى  311110111تعبئه جمٌع المواد الغذائٌة وخالفه   ،رأس مالها    اٌمن ٌحى عبدالمنعم وشركاءه   شركة  ،  -  3

 ش جمال عبد الناصر ح 9، عن تعبئه جمٌع المواد الغذائٌة وخالفه ، بجهة :  56396برلم  21595151

،لٌدت فى  311110111بٌجاد دمحم وشركاه   شركة  ،  شراء وبٌع بطارٌات وكاوتش وتصلٌح كاوتش   ،رأس مالها    -  4

 ب الشارع المبلً 51، عن شراء وبٌع بطارٌات وكاوتش وتصلٌح كاوتش ، بجهة :  56439برلم  21595127

زٌنب احمد و شركاه   شركة  ،  بٌع و توزٌع المواد الغذائٌة و الفاكهة و الخضروات الطازجة و المعباه والحصول على  -  5

لكل الشركات بما ال ٌتعارض مع الموانٌن وتوزٌع المفروشات والمالبس لصالح  وكالت تجارٌه للشركات التجارٌه وتوزٌع منتجات

، عن بٌع و توزٌع المواد الغذائٌة و الفاكهة و  56445برلم  21595128،لٌدت فى  5111110111الغٌر   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جات لكل الشركات بما ال ٌتعارض مع الخضروات الطازجة و المعباه والحصول على وكالت تجارٌه للشركات التجارٌه وتوزٌع منت

 ش الموده من ترعة الخشاب حدائك حلوان 21الموانٌن وتوزٌع المفروشات والمالبس لصالح الغٌر ، بجهة : حلوان 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21595113، وفى تارٌخ    52552دمحم عبد الشكور عبد المبدى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 2159/51/3بتارٌخ  2551السجل  تم فسخ السجل التجاري نهائٌا وذلن لترن التجارة بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21595118، وفى تارٌخ    9573عبد البارى احمد عبد اللطٌف سرور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2159/51/8بتارٌخ  2555السجل  تم محو السجل التجاري نهائٌا بسبب الوفاة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21595119، وفى تارٌخ    51345ك لٌده برلم : احمد عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 3

 2159/51/9بتارٌخ  2552السجل  تم محو السجل التجاري نهائٌا بسسب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

جل  تم تم محو/شطب الس   21595151، وفى تارٌخ    53254عماد عبدالرحٌم على تمٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 2159/51/51بتارٌخ  2553محو السجل التجاري نهائٌا وذلن لترن التجارة بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21595153، وفى تارٌخ    7738حامد احمد ابراهٌم على بخٌت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 2159/51/53بتارٌخ  2554لم تم محو السجل التجاري نهائٌا وذلن لترن التجارة بامر محو ر

تم محو/شطب السجل  تم    21595155، وفى تارٌخ    53276نهاد حنفى سٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

شارع رجال االعمال محل رلم  3محو السجل التجاري نهائٌا وذلن لترن التجارة و محو الرئٌسً االخر الكائن بالعنوان / مجاورة 

 2159/51/55بتارٌخ  2555ماٌو الماهرة   بموجب امر محو رلم  55ملحك المسجد مدٌنة  - 6

تم محو/شطب السجل  تم    21595155، وفى تارٌخ    53276نهاد حنفى سٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 2159/51/55تارٌخ ب 2555محو السجل التجاري نهائٌا وذلن لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21595155، وفى تارٌخ    55995سعٌد سالمه سعٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 2159/51/55بتارٌخ  2561محو السجل التجارى نهائٌا وذلن لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21595155، وفى تارٌخ    8597سبك لٌده برلم : هناء خلف هابٌل صداق  ،  تاجر فرد  ،     - 9

 2159/51/55بتارٌخ  2559محو السجل التجارى نهائٌا وذلن لترن التجارة بموجب امر محو رلم 

تم تم محو/شطب السجل     21595127، وفى تارٌخ    55975مكتب رحالت مارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 2159/51/27بتارٌخ  2562محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21595128، وفى تارٌخ    5341سمٌر احمد عبد الجواد البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 2159/51/28بتارٌخ  2563ر محو رلم السجل  تم محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595118وفً تارٌخ ،   9774دمحم مجدى رمضان معوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   251111.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21595119وفً تارٌخ ،   56295خالد السٌد دمحم بط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595153وفً تارٌخ ،   55565عماد محمود دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21595154وفً تارٌخ ،   52895كارم دمحم عبدالجواد عبدالغفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21595154وفً تارٌخ ،   54957محمود عبد المنعم ابراهٌم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   2511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595155رٌخ ، وفً تا  56558سعد علً عبد العزٌز حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595155وفً تارٌخ ،   54447أشرف فوزي دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595157وفً تارٌخ ،   8758جمعة حسٌن حفنى عسر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   41111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595121، وفً تارٌخ   4885جمال عبد المعطى بٌومى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   31111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595122وفً تارٌخ ،   56421احمد عٌد دمحم مرزبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595122وفً تارٌخ ،   56425مصطفً عٌد دمحم مرزبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21595124 وفً تارٌخ ،  8942رٌمون مٌشٌل تادرس مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   51111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21595128وفً تارٌخ ،   56356دمحم حمدي دمحم عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   5251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21595128وفً تارٌخ ،   55144امٌره ابو ربٌع عبد الحارس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   811110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595115وفً تارٌخ  52535سناء دمحم حفظ هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شارع دمحم ابراهٌم عرب كفر العلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595115خ وفً تارٌ 56382دمحم فتحى دمحم ابو الحساٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش االمه منشٌه السالم  521ش سعد دسولى  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595115وفً تارٌخ  56383فاطمه ثابت عبدالمجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ه  حدائك حلوان المعصر -ش الحاج خلٌل من ش جمال عبد الناصر  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595115وفً تارٌخ  56385دمحم ابوسرٌع حنفى سٌد العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش البورصه من ش منصور  8الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21595112وفً تارٌخ  56387محمود منسً عبدالجمٌد منسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 عمارات بتروجاس  -أ شارع عبدهللا  3الـتأشٌر:   ، حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595112وفً تارٌخ  56385دمحم احمد عفٌفى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 / الدور الرابع  4شمه  52بلون  3، المشروع االمرٌكى مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595112وفً تارٌخ  5448سوزان دمحم عبد الرؤوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 شارع ابراهٌم امام حدائك حلوان 65، اصبح / 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21595112وفً تارٌخ  56384ٌوسف احمد احمد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 عٌن حلوان  2مدخل  46الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21595113وفً تارٌخ  56395دمحم احمد دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ش جعفر تماطع ش زكى الدور االرضى  23

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595113وفً تارٌخ  56391م    دمحم سلٌمان درغام سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  51

 المشروع االمرٌكى  9مج  25ب  57الـتأشٌر:   ، محل بمدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595113وفً تارٌخ  56389عمرو دمحم فتحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

  8رلم  محل 22، ماٌو / سوق ماٌو مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595117وفً تارٌخ  56392نادٌه امٌن حنا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش عبده عبدالعال حكر التبٌن  51، التبٌن / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595118وفً تارٌخ  56393دمحم امام دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 حاره زغلول من ش جبل عرفات  8، التبٌن / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595119وفً تارٌخ  54245دمحم دمحم حلبى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

  عمارات االخاء ابراج الشرطة المعادي 26، اضافه فرع علً العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595119وفً تارٌخ  56394دمحم توفٌك عثمان حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 اطلس المشروع االمرٌكى  2مج  95ب  48الـتأشٌر:   ، عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21595151وفً تارٌخ  56395احمد دمحم احمد محمود الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 شارع راٌل  69وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595151وفً تارٌخ  56397نادى نزٌه مدحت ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 شارع فرج صدٌك المعصره  حدائك حلوان  4بالعمار  3الـتأشٌر:   ، حلوان / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595151وفً تارٌخ  56412، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد حسنى دمحم السٌد -  58

 ، محل بالدور االرضى برج الفردوس كورنٌش النٌل  مشروع بورتو الفؤاد حدائك حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595151وفً تارٌخ  56398اشرف حمدان سلٌمان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ش ترعه الخشاب امام المزرعه منشٌه جمال عبدالناصر  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21595151وفً تارٌخ  56415ٌحى نبٌل على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش كورنٌش النٌل على محمود مغربى المعصره البلد  2

تم  21595151وفً تارٌخ  56399ابراهٌم عبد المهٌمن منٌر احمد محمود ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الدور االرضى 5115تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، معهد التبٌن للدراسات المعدنٌة شارع الحدٌد والصلب التبٌن وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595151وفً تارٌخ  56411جر فرد ،  سبك لٌده برلم    رافت محمود محمود غنٌم ، تا -  22

 الـتأشٌر:   ، ش ترعه الخشاب من ش حلمى العطفاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595153وفً تارٌخ  56417مدحت عبدالحمٌد صمر مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 امتداد ش راغب  21فٌٌن لطعه الـتأشٌر:   ، مدٌنه الحر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595153وفً تارٌخ  56414عمرو عادل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 حلوان  4ش مسجد عزام تماطع ش رٌاض الدور الثانً شمه  55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595153وفً تارٌخ  56415مجدى ٌحى على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  53مجاوره  51ماٌو شمة  55م  54، ماٌو / عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  21595153وفً تارٌخ  56413مروه احمد معوض دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ( 4( شارع راغب حلوان   شمه )32وصف الـتأشٌر:   ، ماٌو / )

تعدٌل العنوان , وصف تم  21595153وفً تارٌخ  56416مصطفى دمحم عبد الرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش زلاق طه عاشور  عرب راشد  57الـتأشٌر:   ، حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595154وفً تارٌخ  56418احمد عطٌه بسٌونى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

  6نموذج ج محل  2مجموعة  27مجاورة  5الـتأشٌر:   ، ماٌو / جناح 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595154وفً تارٌخ  56419مه طه عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌ -  29

  51سوق مجاورة  24، ماٌو / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595154وفً تارٌخ  9719احمد سٌد جودة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

شارع علً بن ابى طالب ارض الدواجن عزبة الوالده  نشاط / تورٌد مستلزمات طبٌه فٌما عدا  8، اضافة رئٌسى اخر بالعنوان / 

 جنٌه  5111االدوٌة  براس مال 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21595154وفً تارٌخ  56451دمحم ابو المعاطى عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش السمارى حدائك حلوان  21الـتأشٌر:   ، حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595154وفً تارٌخ  56452وجٌه منفاوى مصطفى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 شارع احمد جاد مدٌنه الهدى حدائك حلوان  55الـتأشٌر:   ، حلوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21595154وفً تارٌخ  54957حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد المنعم ابراهٌم م -  33

 أ ابراج المهندسٌن منتصر  حدائك حلوان  53وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح / 

وان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العن 21595154وفً تارٌخ  56455ٌاسر دمحم مراد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الدور الرابع 27شمه  52عمارة  35، ماٌو / مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595155وفً تارٌخ  56455سامح راشد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

   8حى ش مجاورة  5عماره  3، ماٌو / شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595155وفً تارٌخ  56454جر فرد ،  سبك لٌده برلم    الٌزا الفى لبٌب حنا ، تا -  36

 تمسٌم النصر للسٌارات  حدائك حلوان  2عمار  2111، حلوان / ابراج اعالم النصر 

ن , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوا 21595155وفً تارٌخ  56457ابراهٌم حسام حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش سالمه من ترعه الخشاب م ركن  56، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595155وفً تارٌخ  56456وفاء ابوزٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الدور العلوي  2111، التبٌن / ش الحدٌد والصلب التبٌن معهد الدراسات المعدنٌه وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595155وفً تارٌخ  56453دمحم عبدالمادر دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 ش ترعه الخشاب  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595156وفً تارٌخ  56459رٌمون رفٌك فاروق حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 53شمه  7مجموعه  56أشٌر:   ، حلوان / مجاوره الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21595156وفً تارٌخ  56458ابوالٌزٌد طارق ابوالٌزٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش الترعه حكر التبٌن البحرى  48وصف الـتأشٌر:   ، التبٌن / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595157وفً تارٌخ  56423د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عوض على عبداللطٌف ، تاجر فر -  42

 االسكان العائلى  5وحده رلم  415حى  319الـتأشٌر:   ، ماٌو / عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595157وفً تارٌخ  56422حسام دمحم عبد البالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 شارع الهدى و النور منشٌة عٌن حلوان 53، حلوان شمة بالدور االرضى    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595157وفً تارٌخ  56424عمرو شعبان انور ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش عباد الرحمن عزبه النخل ح حلوان  7الـتأشٌر:   ، حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595157وفً تارٌخ  56421ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عٌد دمحم مرزبا -  45

 5برج االمٌن   -حدائك حلوان -ش ترعه الخشاب  5، حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595157وفً تارٌخ  56425مصطفً عٌد دمحم مرزبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 محل -حدائك حلوان  -ش ترعة الخشاب  52لـتأشٌر:   ، حلوان / ا

تم تعدٌل العنوان ,  21595121وفً تارٌخ  56426محمود عبدالمحسن ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

  9شمة  3حى هـ عماره  5وصف الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595121وفً تارٌخ  56446سبك لٌده برلم    عمرو محمودحامد احمد ، تاجر فرد ،   -  48

 عٌن حلوان3مساكن الشمس محل رلم  22حلوان عمارة  -الـتأشٌر:   ، حلوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595121وفً تارٌخ  56425حازم سمٌر دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 على مبارن المعصره ش  9الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595125وفً تارٌخ  56428اسامه عبدهللا عبدهللا سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش ترعه الخشاب كفر العلو  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595125وفً تارٌخ  56429دمحم محمود عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

  4حى ظ عماره  8الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595125وفً تارٌخ  56427حماده دمحم عبد النبً فتٌانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ى المعصره عزبة الهجانه شمه بالدور االرض -شارع ابو خالد البمال  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595122وفً تارٌخ  56435عبدالرحمن صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش دمحم سٌد احمد  41الـتأشٌر:   ، 

:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 21595122وفً تارٌخ  56431دمحم مجدى محفوظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ( عبد الصبور5، كفر العلو كورنٌش النٌل بجوار الجامع ش )

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595122وفً تارٌخ  56432نها نجاح دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش دمحم عبد المجٌد ش العبور ح حلوان  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595123وفً تارٌخ  54288جون عادل مورٌس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ماٌو  55مدٌنة  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  5بلون  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595123وفً تارٌخ  56434حسام محمود فكرى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 االسكان العائلى الدور الثالث  336الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21595123وفً تارٌخ  56433اسالم دمحم سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ش حسن حلمى  53ح حلوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595123وفً تارٌخ  56435ٌم رزق ابراهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراه -  59

 الجندى سابما ش البوسطه حالٌا حدائك حلوان  25الـتأشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  21595124وفً تارٌخ  56437صابر سعد احمد علً علً راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش احمد انسً من عمر بن عبدالعزٌز  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595124وفً تارٌخ  56436سٌد دمحم حسن دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

  -المعصره  -شارع زٌدان  53الـتأشٌر:   ، شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595127وفً تارٌخ  56438دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى محمود عبدالفتاح  -  62

 دوران كوبرى المرازٌك  -شارع كورنٌش النٌل  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595128وفً تارٌخ  56441كرٌمه دمحم عبدالخالك بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لـتأشٌر:   ، ش معروف كفر العلو الداٌر الشرلى ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595128وفً تارٌخ  56444خالد شولى السٌد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 - 5156عماره  51مجاوره  5نموذج  225الـتأشٌر:   ، المشروع االمرٌكى شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595128وفً تارٌخ  55542ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر رمضان السٌد التهام -  65

الدور االرضى كمبوند وسط البلد  بنشاط محل بٌع كشرى   8عماره  55محل  -ماٌو  55الـتأشٌر:   ، اضافة رئٌسى اخر بالعنوان / 

 جنٌه   بالسمه التجارٌه / كشري وسط البلد 51111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595128وفً تارٌخ  56442خالد فوزى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 كفر العلو  -ارض الجنٌنه  -ش عمر بن الخطاب  5الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21595128وفً تارٌخ  56445عمرو دمحم دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

  5بلون  3المشروع االمرٌكى مجاوره  65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595129وفً تارٌخ  56449ابانوب ناصر نعٌم غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 ش الظوغلً 54بالعمار رلم  3الـتأشٌر:   ، حلوان  محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595129وفً تارٌخ  56448نى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام دمحم لر -  69

 5مساكن المرازٌك مدخل  5 -، التبٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21595129وفً تارٌخ  53995مٌهوب مسعود بدوي عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ماٌو 55االسكان العائلى  315لطعة  5، اصبح / شمة    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595129وفً تارٌخ  56447اٌمان دمحم محمودسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ، حلوان ش الجامع منزل ابو طارق عزبه زٌن شمه بالدور االرضى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595131وفً تارٌخ  55915فرد ،  سبك لٌده برلم     حسن نبٌل حسن امام ، تاجر -  72

 ( ابراج بدر الطرٌك الدائري الدول االول زهراء المعادي5، تم الغاء الكائن بالعنوان عماره )

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595131وفً تارٌخ  54823دمحم عزت دمحم ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

ب مدخل ب دور ارضً الحً السوٌسرى مدٌنه نصر  67عماره  53الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / شمه رلم 

 )مع الغائه كفرع( 

وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  21595131وفً تارٌخ  56455سعد دمحم دمحم بطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش ترعه الخشاب عزبه الوالده  254، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595131وفً تارٌخ  56453ماٌكل جمٌل فرنسٌس زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 -شارع الوكٌل حدائك حلوان  7الـتأشٌر:   ،  محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595131وفً تارٌخ  56452لٌده برلم     رضا ٌوسف دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك -  76

 بالدور الثالث  6شمه رلم  -ش المصرف المغربى كورنٌش النٌل  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595131وفً تارٌخ  56454عرفه فرٌد توفٌك دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ، محل شارع ابوبكر الصدٌك الدواجن    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595131وفً تارٌخ  56451دمحم رٌاض سٌد سٌد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ش دمحم رضوان بجوار مسجد المروه  55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595135وفً تارٌخ  56458 دمحم احمد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 689تمسٌم النصر للسٌارات ق 24ش  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21595135وفً تارٌخ  56457احمد دمحم فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 ش الوسط م الصلب الجدٌده  2م 5ب  53، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595135وفً تارٌخ  56455دمحم عبدالرحمن حسٌن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش الجهاد عرب الوالده  48الـتأشٌر:   ، مكتب بالعمار 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21595135وفً تارٌخ  53246احمد مصطفى محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ش المراغى  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595135وفً تارٌخ  56456محمود عبد الشافى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 بحرى العرب عرب راشد  52الـتأشٌر:   ، عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595135وفً تارٌخ  56459اشرف السٌد عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، مدٌنه الصفا عرب غنٌم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21595115وفً تارٌخ  55429، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عثمان للتورٌدات والمماوالت العمومٌه -  5

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595112وفً تارٌخ  5448سوزان دمحم عبد الرؤوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595117وفً تارٌخ  54385اسالم رضا عابدٌن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافة نشاط / تورٌدات مواد بناء

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595118وفً تارٌخ  9774دمحم مجدى رمضان معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ة نشاط / مماوالت وتورٌدات عمومٌةاضاف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595151وفً تارٌخ  8626اشرف رشاد سٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21595153خ وفً تارٌ 51891مصطفى ٌحٌى سعد الدٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595153وفً تارٌخ  51891اصبح/ مؤسسة ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595153وفً تارٌخ  55565ود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد محمود دمحم محم -  8

اضافة نشاط / استٌراد وتجاره لطع غٌار السٌارات وتجاره المواتٌر والمعدات الثمٌله والممطورات والكبائن والجرارات واالالت 

 59والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمرة  والمعدات الزراعٌه والموتسٌكالت  والدراجات البخارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21595154وفً تارٌخ  54957محمود عبد المنعم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌه واعمال النظافه والصٌانه المعدات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595155وفً تارٌخ  54447م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   أشرف فوزي دمحم ابراهٌ -  51

 الفاء نشاط / االستثمار العماري

تم تعدٌل النشاط , وصف 21595128وفً تارٌخ  54589محمود عثمان حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 ات الخاصه بالمماوالتالتأشٌر:  اضافة نشاط / التركٌب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21595128وفً تارٌخ  55144امٌره ابو ربٌع عبد الحارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  اصبح / بمالة شاملة

اط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النش21595128وفً تارٌخ  56356دمحم حمدي دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تجارة و توزٌع المستلزمات الطبٌة فٌما عدا االدوٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21595131وفً تارٌخ  3329حسٌن عبد العاطى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21595135وفً تارٌخ  53246،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى محمود على ، تاجر فرد -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595135تارٌخ وفً  56459اشرف السٌد عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595121وفً تارٌخ  56426محمود عبدالمحسن ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595155ارٌخ وفً ت 56453دمحم عبدالمادر دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595155وفً تارٌخ  56455سامح راشد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 21595151وفً تارٌخ  56398اشرف حمدان سلٌمان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21595155وفً تارٌخ  56456وفاء ابوزٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595115وفً تارٌخ  56383فاطمه ثابت عبدالمجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595135وفً تارٌخ  56456محمود عبد الشافى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21595113وفً تارٌخ  56395مد دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اح -  9

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595129وفً تارٌخ  56447اٌمان دمحم محمودسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595131وفً تارٌخ  56452اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا ٌوسف دمحم طنطاوى ، ت -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595153وفً تارٌخ  56414عمرو عادل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595112وفً تارٌخ  56387سبك لٌده برلم   محمود منسً عبدالجمٌد منسً ، تاجر فرد ،   -  53

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595113وفً تارٌخ  56391دمحم سلٌمان درغام سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21595131وفً تارٌخ  56455   سعد دمحم دمحم بطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595123وفً تارٌخ  56434حسام محمود فكرى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595156وفً تارٌخ  56458ابوالٌزٌد طارق ابوالٌزٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595128وفً تارٌخ  56445عمرو دمحم دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595151ارٌخ وفً ت 56412احمد حسنى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595154وفً تارٌخ  56452وجٌه منفاوى مصطفى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595151 وفً تارٌخ 56395احمد دمحم احمد محمود الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595128وفً تارٌخ  56444خالد شولى السٌد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595125وفً تارٌخ  56427حماده دمحم عبد النبً فتٌانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595157وفً تارٌخ  56424عمرو شعبان انور ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21595154وفً تارٌخ  56451دمحم ابو المعاطى عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595135وفً تارٌخ  56457احمد دمحم فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

وصف التأشٌر:  تم تعدٌل نوع الشركة ,21595155وفً تارٌخ  56457ابراهٌم حسام حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595154وفً تارٌخ  56455ٌاسر دمحم مراد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595154وفً تارٌخ  56419سلٌمه طه عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595151وفً تارٌخ  56411رافت محمود محمود غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595131وفً تارٌخ  56451دمحم رٌاض سٌد سٌد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595123وفً تارٌخ  56435م رزق ابراهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌ -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595153وفً تارٌخ  56413مروه احمد معوض دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595124وفً تارٌخ  56436دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد دمحم حسن  -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595113وفً تارٌخ  56389عمرو دمحم فتحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595128وفً تارٌخ  56442خالد فوزى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595125وفً تارٌخ  56428اسامه عبدهللا عبدهللا سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595122وفً تارٌخ  56431دمحم مجدى محفوظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595115وفً تارٌخ  56382دمحم فتحى دمحم ابو الحساٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595135وفً تارٌخ  56455عبدالرحمن حسٌن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595154وفً تارٌخ  56418احمد عطٌه بسٌونى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595122وفً تارٌخ  56435صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن  -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595129وفً تارٌخ  56448حسام دمحم لرنى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595119وفً تارٌخ  56394فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم توفٌك عثمان حماد ، تاجر -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595125وفً تارٌخ  56429دمحم محمود عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595115وفً تارٌخ  56385د ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابوسرٌع حنفى سٌد العرالى ، تاجر فر -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595121وفً تارٌخ  56446عمرو محمودحامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595151وفً تارٌخ  56397   نادى نزٌه مدحت ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21595155وفً تارٌخ  56454الٌزا الفى لبٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595135تارٌخ  وفً 56458دمحم احمد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595121وفً تارٌخ  56425حازم سمٌر دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21595156وفً تارٌخ  56459رٌمون رفٌك فاروق حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595129وفً تارٌخ  56449ابانوب ناصر نعٌم غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21595118وفً تارٌخ  56393دمحم امام دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595112وفً تارٌخ  56384ٌوسف احمد احمد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595153وفً تارٌخ  56415مجدى ٌحى على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595157وفً تارٌخ  56423دمحم عوض على عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595157وفً تارٌخ  56422حسام دمحم عبد البالى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595124وفً تارٌخ  56437صابر سعد احمد علً علً راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595117وفً تارٌخ  56392نادٌه امٌن حنا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595112وفً تارٌخ  56385 احمد عفٌفى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21595123وفً تارٌخ  56433اسالم دمحم سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 خاص

تم 21595151وفً تارٌخ  56399ن منٌر احمد محمود ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبد المهٌم -  63

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595127وفً تارٌخ  56438حسنى محمود عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595153وفً تارٌخ  56417مدحت عبدالحمٌد صمر مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21595151وفً تارٌخ  56415ٌحى نبٌل على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595128وفً تارٌخ  56441عبدالخالك بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌمه دمحم -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595122وفً تارٌخ  56432نها نجاح دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21595153وفً تارٌخ  56416لرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم عبد ا -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595157وفً تارٌخ  56425مصطفً عٌد دمحم مرزبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595131وفً تارٌخ  56453اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماٌكل جمٌل فرنسٌس زكى ، ت -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595157وفً تارٌخ  56421احمد عٌد دمحم مرزبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21595131وفً تارٌخ  56454سبك لٌده برلم    عرفه فرٌد توفٌك دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  -  73

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الوسام  8626التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 21595151،  فى تارٌخ :   -  5

 للتورٌدات العمومٌة  

 الى: مكتب االمانه لالستٌراد   55565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21595153،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اضافة سمه تجارٌة / المروه للمماوالت   56558ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21595155ٌ،  فى تارٌخ :   -  3

الى: اضافة السمة التجارٌة / المصرى  54447تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21595155،  فى تارٌخ :   -  4

 لالستثمار  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح / المؤسسه  56459لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21595121،  فى تارٌخ :   -  5

   EF.RR -المصرٌه للتوكٌالت التجارٌه 

الى: اضافة سمه تجارٌة / مؤسسه المصطفً  56425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21595122،  فى تارٌخ :   -  6

 لتجارة االدوات الصحٌة  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مؤسسه العمار  56421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21595122،  فى تارٌخ :   -  7

 لتجارة االدوات الصحٌة  

الى: اصبح السمة / مالتى كٌر للمستحصرات  56356تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21595128،  فى تارٌخ :   -  8

  و المسلتلزمات الطبٌة 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / المتحده  3329تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21595131،  فى تارٌخ :   -  9

 للمماوالت العامه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21595112، وفى تارٌخ    5899هانى سٌد حامد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 2159/51/2بتارٌخ  2547فسخ الشركة نهائٌا و استالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    21595112، وفى تارٌخ    5899بك لٌدها برلم : هانى سٌد حامد وشركاه  ، شركة تضامن  س -اصبح :   - 2

 2159/51/2بتارٌخ  2547السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا و استالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21595112، وفى تارٌخ    55877هبه دمحم و اٌمان عبد النعٌم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 2159/51/2بتارٌخ  2548تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21595113، وفى تارٌخ    53556حسب النبى و شركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 2159/51/3بتارٌخ  2549ن كافة مستحماته المالٌة وذلن بموجب امر محو رلم فسخ الشركة واستالم كل شرٌ

تم    21595154، وفى تارٌخ    54883ابوالٌزٌد طارق ابو الٌزٌد و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

بتارٌخ  2556موجب امر محو رلم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن ب

2159/51/54 

تم محو/شطب السجل  تم    21595154، وفى تارٌخ    56522نسمه مجدي وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2159/51/54بتارٌخ  2557فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21595155، وفى تارٌخ    56352 على و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : سامح دمحم   - 7

 2159/51/55بتارٌخ  2558تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21595156، وفى تارٌخ    5185م : هناء الزمر وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 8

 2159/51/56بتارٌخ  2565فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحالاته المالٌة وذلن بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21595129وفً تارٌخ   ، 55757سامر سامى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ً تارٌخ   وف 55757اصبح االسم التجارى / شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21595129،

تم  21595129وفً تارٌخ   ، 55757اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21595129وفً تارٌخ   ، 55757سامر سامى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    55757شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح االسم التجارى / شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة  -  5

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21595129،

تم  21595129وفً تارٌخ   ، 55757اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21595129وفً تارٌخ   ، 55757سامر سامى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    55757سم التجارى / شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اال -  8

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21595129،

تم  21595129وفً تارٌخ   ، 55757م ،اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  9

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21595131وفً تارٌخ   ، 52551اسالم صٌام وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   5151110111رأس مالها ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

 21595131وفً تارٌخ   ، 52551تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اسالم صٌام وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   5151110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595119وفً تارٌخ  51453ممدوح الرفاعى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

الء بنشاط / تبطٌن ومعالجة احواض الط 7منطمه  3بلون  4لطعه  -ماٌو  55الـتأشٌر:   ، تم اضافة مصتع بالعنوان / مدٌنة 

 والجلفنه 

تم تعدٌل  21595151وفً تارٌخ  9715) لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 شارع منصور حلوان ( 34بالعمار  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للنشاظ بالعنوان ) محل رلم 

وفً تارٌخ  9715ب البسٌونى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح االسم التجاري / ) لٌدر ( حسن رج -  3

 شارع منصور حلوان ( 34بالعمار  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للنشاظ بالعنوان ) محل رلم  21595151

تم تعدٌل  21595151وفً تارٌخ  9715) لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع منصور حلوان ( 34بالعمار  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للنشاظ بالعنوان ) محل رلم 

وفً تارٌخ  9715اصبح االسم التجاري / ) لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 شارع منصور حلوان ( 34بالعمار  3عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للنشاظ بالعنوان ) محل رلم تم تعدٌل ال 21595151

تم تعدٌل العنوان , وصف  21595153وفً تارٌخ  55895محمود فكري دمحم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 ز( الكائنه بالمركز الرئٌسى 7و( ) 7الثانى بمشروع وسط البلد ) الدور Aالـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة الً / الوحدة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد طلعت وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر وتنظٌم وتجهٌز المعارض والمؤتمرات وتورٌد  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21595119وفً تارٌخ  9345المكتبٌة ،  سبك لٌدها برلم    االدوات والمستلزمات

 بسٌطة

وفً تارٌخ  9715) لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 منتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضا21595151

اصبح االسم التجاري / ) لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشركاه ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21595151وفً تارٌخ  9715

وفً تارٌخ  9715) لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21595151

تٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اصبح االسم التجاري / ) لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم الغاء نشاط االس -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21595151وفً تارٌخ  9715

 51453ممدوح الرفاعى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع وتعبئة الدهانات االٌبوكسٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21595121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل 21595131وفً تارٌخ  52551اسالم صٌام وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  7

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

وفً  52551   تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اسالم صٌام وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21595131تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21595156وفً تارٌخ  52587سبك لٌدها برلم   اصبح / فادٌة رٌاض حنا و شرٌكتها ،  -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 21595156وفً تارٌخ  52587تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / مرٌم رفعت نجٌب وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21595156وفً تارٌخ  52587فادٌة رٌاض حنا بسخرون وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة 21595129وفً تارٌخ  55757سامر سامى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان 21595129وفً تارٌخ  55757االسم التجارى / شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة ، سبك لٌدها برلم   اصبح  -  5

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21595129وفً تارٌخ  55757اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة, وصف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبح االسم التجاري / )  9715شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21595151،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشركاه

الى: اصبح االسم التجاري / )  9715توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21595151رٌخ : ،  فى تا  -  2

 لٌدر ( حسن رجب البسٌونى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  52587توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21595156،  فى تارٌخ :   -  3

 ة لٌصبح / مرٌم رفعت نجٌب وشرٌكهاللشرك

الى: تعدٌل االسم التجارى  52587شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21595156،  فى تارٌخ :   -  4

 للشركة لٌصبح / مرٌم رفعت نجٌب وشرٌكها

الى: اصبح االسم التجارى /  55757ة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك  21595129،  فى تارٌخ :   -  5

 شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة

الى: اصبح االسم التجارى /  55757شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21595129،  فى تارٌخ :   -  6

 شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة

الى: اصبح االسم التجارى /  55757توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21595129،  فى تارٌخ :   -  7

 شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة

الى: تعدٌل االسم التجاري  52551شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21595131،  فى تارٌخ :   -  8

 لٌصبح / اسالم صٌام وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

حسن رجب البسٌونى ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول / حسن رجب  -  5

لسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وبٌع وشراء اصول الشركة البسٌونى ٌوسف حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون فً ا

    21595151وكافة اوجه التعامل التً تحمك غرض الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ماسبك ، تارٌخ : 

 9715برلم   

صبح للشرٌن االول / حسن رجب حسن رجب البسٌونى ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌ -  2

البسٌونى ٌوسف حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون فً السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وبٌع وشراء اصول الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21595151وكافة اوجه التعامل التً تحمك غرض الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ماسبك ، تارٌخ : 

 9715 برلم  

حسن رجب البسٌونى ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول / حسن رجب  -  3

البسٌونى ٌوسف حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون فً السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وبٌع وشراء اصول الشركة 

    21595151الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ماسبك ، تارٌخ : وكافة اوجه التعامل التً تحمك غرض 

 9715برلم   

حسن رجب البسٌونى ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول / حسن رجب  -  4

حب واالٌداع وااللتراض والرهن وبٌع وشراء اصول الشركة البسٌونى ٌوسف حك االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون فً الس

    21595151وكافة اوجه التعامل التً تحمك غرض الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ماسبك ، تارٌخ : 

 9715برلم   

مها كافة مستحماتها المالٌة ودخول فادٌة رٌاض حنا بسخرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة و استال -  5

شرٌن موصى مذكور بالعمد                                                           اصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها والتعامل مع 

رٌخ : البنون باسم الشركة والتصرف فً اصول الشركة موكول للطرف الثانى السٌدة / مرٌم رفعت نجٌب عبدالملن ، تا

 52587برلم       21595156

فادٌة رٌاض حنا بسخرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة و استالمها كافة مستحماتها المالٌة ودخول  -  6

والتعامل مع  شرٌن موصى مذكور بالعمد                                                           اصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها

البنون باسم الشركة والتصرف فً اصول الشركة موكول للطرف الثانى السٌدة / مرٌم رفعت نجٌب عبدالملن ، تارٌخ : 

 52587برلم       21595156

فادٌة رٌاض حنا بسخرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة و استالمها كافة مستحماتها المالٌة ودخول  -  7

رٌن موصى مذكور بالعمد                                                           اصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها والتعامل مع ش

البنون باسم الشركة والتصرف فً اصول الشركة موكول للطرف الثانى السٌدة / مرٌم رفعت نجٌب عبدالملن ، تارٌخ : 

 52587برلم       21595156

فادٌة رٌاض حنا بسخرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة و استالمها كافة مستحماتها المالٌة ودخول  -  8

شرٌن موصى مذكور بالعمد                                                           اصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها والتعامل مع 

التصرف فً اصول الشركة موكول للطرف الثانى السٌدة / مرٌم رفعت نجٌب عبدالملن ، تارٌخ : البنون باسم الشركة و

 52587برلم       21595156

فادٌة رٌاض حنا بسخرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة و استالمها كافة مستحماتها المالٌة ودخول  -  9

اصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها والتعامل مع                                                 شرٌن موصى مذكور بالعمد           

البنون باسم الشركة والتصرف فً اصول الشركة موكول للطرف الثانى السٌدة / مرٌم رفعت نجٌب عبدالملن ، تارٌخ : 

 52587برلم       21595156

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة و استالمها كافة مستحماتها المالٌة ودخول فادٌة رٌاض حنا بسخرون  توصٌة  -  51

شرٌن موصى مذكور بالعمد                                                           اصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها والتعامل مع 

رف الثانى السٌدة / مرٌم رفعت نجٌب عبدالملن ، تارٌخ : البنون باسم الشركة والتصرف فً اصول الشركة موكول للط

 52587برلم       21595156

مدحت مصطفى محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من الشركة و استالمة كافة مستحماتة المالٌة ،  -  55

 51755برلم       21595129تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من الشركة و استالمة كافة مستحماتة المالٌة ، تارٌخ : هانى فوزى عوض لندٌل  توصٌة بسٌط -  52

 51755برلم       21595129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدحت مصطفى محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من الشركة و استالمة كافة مستحماتة المالٌة ،  -  53

 51755برلم       21595129تارٌخ : 

زى عوض لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من الشركة و استالمة كافة مستحماتة المالٌة ، تارٌخ : هانى فو -  54

 51755برلم       21595129

                                                                         مدحت مصطفى محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من الشركة و استالمة                                                -  55

                     دخول الشرٌن حسن عبد الحمٌد بدٌرعالم شرٌن متضامن                                                                              

ل و الثانى و لهما الحك فى تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌن االو

 51755برلم       21595129لهما الحك فى توكٌل من ٌشاءا الدارة الشركة ، تارٌخ : 

                                                                                                        هانى فوزى عوض لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من الشركة و استالمة                 -  56

                     دخول الشرٌن حسن عبد الحمٌد بدٌرعالم شرٌن متضامن                                                                              

ك االدارة و التولٌع للشرٌن االول و الثانى و لهما الحك فى تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و اصبح ح

 51755برلم       21595129لهما الحك فى توكٌل من ٌشاءا الدارة الشركة ، تارٌخ : 

           الشركة و استالمة                                                                                                              مدحت مصطفى محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من -  57

                           دخول الشرٌن حسن عبد الحمٌد بدٌرعالم شرٌن متضامن                                                                        

اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌن االول و الثانى و لهما الحك فى تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و 

 51755برلم       21595129لهما الحك فى توكٌل من ٌشاءا الدارة الشركة ، تارٌخ : 

                                           بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجة من الشركة و استالمة                                                                             هانى فوزى عوض لندٌل  توصٌة  -  58

                                                          دخول الشرٌن حسن عبد الحمٌد بدٌرعالم شرٌن متضامن                                         

اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌن االول و الثانى و لهما الحك فى تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و 

 51755برلم       21595129لهما الحك فى توكٌل من ٌشاءا الدارة الشركة ، تارٌخ : 

مدحت مصطفى محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و التولٌع على العمود االبتدائٌة و النهائٌة الخاصة بالشركة و  -  59

استالم المستخلصات الخاصة بالشركة و التولٌع الشٌكات و استالمها و صرفها و البٌع و الشراء كما لهما الحك فى االلتراض كمن 

و كفالة الغٌر و شراء السٌارات و ترخٌصها و تجدٌدها و بٌعهاو التصرف فٌها و التولٌع على كافة  البنون و الرهن باسم الشركة

 51755برلم       21595129االوراق الخاصة بكل ذلن ، تارٌخ : 

ركة و هانى فوزى عوض لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و التولٌع على العمود االبتدائٌة و النهائٌة الخاصة بالش -  21

استالم المستخلصات الخاصة بالشركة و التولٌع الشٌكات و استالمها و صرفها و البٌع و الشراء كما لهما الحك فى االلتراض كمن 

البنون و الرهن باسم الشركة و كفالة الغٌر و شراء السٌارات و ترخٌصها و تجدٌدها و بٌعهاو التصرف فٌها و التولٌع على كافة 

 51755برلم       21595129كل ذلن ، تارٌخ : االوراق الخاصة ب

مدحت مصطفى محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و التولٌع على العمود االبتدائٌة و النهائٌة الخاصة بالشركة و  -  25

ك فى االلتراض كمن استالم المستخلصات الخاصة بالشركة و التولٌع الشٌكات و استالمها و صرفها و البٌع و الشراء كما لهما الح

البنون و الرهن باسم الشركة و كفالة الغٌر و شراء السٌارات و ترخٌصها و تجدٌدها و بٌعهاو التصرف فٌها و التولٌع على كافة 

 51755برلم       21595129االوراق الخاصة بكل ذلن ، تارٌخ : 

على العمود االبتدائٌة و النهائٌة الخاصة بالشركة و هانى فوزى عوض لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و التولٌع  -  22

استالم المستخلصات الخاصة بالشركة و التولٌع الشٌكات و استالمها و صرفها و البٌع و الشراء كما لهما الحك فى االلتراض كمن 

صرف فٌها و التولٌع على كافة البنون و الرهن باسم الشركة و كفالة الغٌر و شراء السٌارات و ترخٌصها و تجدٌدها و بٌعهاو الت

 51755برلم       21595129االوراق الخاصة بكل ذلن ، تارٌخ : 

                                                                                                                                          1سامر سامى حلٌم روفائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى  -  23

للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و الخاصة و لة كافة 

ت باسم الشركة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1سامر سامى حلٌم روفائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى  -  24

ركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و الخاصة و لة كافة للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الش

السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة 

توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة 

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1سامر سامى حلٌم روفائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى  -  25

للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و الخاصة و لة كافة 

السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة 

ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ بشرط 

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1سامر سامى حلٌم روفائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى  -  26

للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و الخاصة و لة كافة 

تعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك ال

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1اصبح شرٌن موصى   سامر سامى حلٌم روفائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  27

الخاصة و لة كافة  للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و

السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1سامر سامى حلٌم روفائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى  -  28

دا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و الخاصة و لة كافة للطرف االول الشرٌن المتضامن منفر

السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة 

راضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغ

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1سامر سامى حلٌم روفائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى  -  29

للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و الخاصة و لة كافة 

اسم الشركة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات ب

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1سامر سامى حلٌم روفائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى  -  31

للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة الجهات العامة و الخاصة و لة كافة 

لشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض ا

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 55757برلم       21595129: 

                                                                                                                                          1ٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى سامر سامى حلٌم روفائٌل  توصٌة بس -  35

الجهات العامة و الخاصة و لة كافة  للطرف االول الشرٌن المتضامن منفردا حك ادارة الشركة و التولٌع عنهاو تمثٌلها امام كافة

السلطات و الصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة و لة حك التعامل امام البنون و السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌخ بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منة بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و ٌحك لة توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تار

 55757برلم       21595129: 

سامح عبد النبى احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم  -  32

رسمى صٌام بكر مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل 

 52551برلم       21595131، تارٌخ : 

احمد دمحم اسماعٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  33

رسمى ، تارٌخ :  مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل

 52551برلم       21595131

اسالم دمحم صٌام بكر مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  34

وكٌل رسمى ، تارٌخ : مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن اى منهم بت

 52551برلم       21595131

سامح عبد النبى احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم  -  35

اى منهم بتوكٌل رسمى صٌام بكر مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن 

 52551برلم       21595131، تارٌخ : 

احمد دمحم اسماعٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  36

اى منهم بتوكٌل رسمى ، تارٌخ :  مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن

 52551برلم       21595131

اسالم دمحم صٌام بكر مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  37

ب عن اى منهم بتوكٌل رسمى ، تارٌخ : مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنو

 52551برلم       21595131

سامح عبد النبى احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم  -  38

او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل رسمى  صٌام بكر مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن

 52551برلم       21595131، تارٌخ : 

احمد دمحم اسماعٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  39

ن او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل رسمى ، تارٌخ : مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌ

 52551برلم       21595131

اسالم دمحم صٌام بكر مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  41

فردٌن او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل رسمى ، تارٌخ : مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجتمعٌن او من

 52551برلم       21595131

سامح عبد النبى احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم  -  45

معٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل رسمى صٌام بكر مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مجت

 52551برلم       21595131، تارٌخ : 

احمد دمحم اسماعٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  42

تمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل رسمى ، تارٌخ : مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌم مج

 52551برلم       21595131

اسالم دمحم صٌام بكر مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن الشرٌن االول/ اسالم دمحم صٌام بكر  -  43

م مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عن اى منهم بتوكٌل رسمى ، تارٌخ : مصطفى والشرٌن الثانً / احمد دمحم اسماعٌل دمحم ابراهٌ

 52551برلم       21595131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامح عبد النبى احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن / سامح عبد النبى احمد حسٌن  -  44

 52551لم   بر    21595131واستالمه كافه حموله وحصته فً راس المال ، تارٌخ : 

احمد دمحم اسماعٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / سامح عبد النبى احمد حسٌن واستالمه كافه حموله  -  45

 52551برلم       21595131وحصته فً راس المال ، تارٌخ : 

عبد النبى احمد حسٌن واستالمه كافه اسالم دمحم صٌام بكر مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / سامح  -  46

 52551برلم       21595131حموله وحصته فً راس المال ، تارٌخ : 

سامح عبد النبى احمد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن / سامح عبد النبى احمد حسٌن  -  47

 52551برلم       21595131واستالمه كافه حموله وحصته فً راس المال ، تارٌخ : 

احمد دمحم اسماعٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / سامح عبد النبى احمد حسٌن واستالمه كافه حموله  -  48

 52551برلم       21595131وحصته فً راس المال ، تارٌخ : 

امح عبد النبى احمد حسٌن واستالمه كافه اسالم دمحم صٌام بكر مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / س -  49

 52551برلم       21595131حموله وحصته فً راس المال ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5899برلم       21595112هانى سٌد حامد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 5899برلم       21595112هانى سٌد حامد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -اصبح : -  2

 55877برلم       21595112ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  هبه دمحم و اٌمان عبد النعٌم  شركة تضامن  ملخص -  3

برلم       21595154ابوالٌزٌد طارق ابو الٌزٌد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

54883 

 56522برلم       21595154نسمه مجدي وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 56352برلم       21595155سامح دمحم على و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 5185برلم       21595156هناء الزمر وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

برلم       21595156ة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اصبح / فادٌة رٌاض حنا و شرٌكتها  شرك -  8

52587 

تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / مرٌم رفعت نجٌب وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  9

 52587برلم       21595156تارٌخ : 

برلم       21595156ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : فادٌة رٌاض حنا بسخرون وشرٌكها  شركة تضامن   -  51

52587 

برلم       21595156اصبح / فادٌة رٌاض حنا و شرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  55

52587 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / مرٌم رفعت نجٌب وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخ -  52

 52587برلم       21595156تارٌخ : 

برلم       21595156فادٌة رٌاض حنا بسخرون وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  53

52587 

 51453برلم       21595121ممدوح الرفاعى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  54

 55757برلم       21595129سامر سامى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  55

اصبح االسم التجارى / شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  56

 55757برلم       21595129

    21595129السم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اصبح ا -  57

 55757برلم   

 55757برلم       21595129سامر سامى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  58

ة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اصبح االسم التجارى / شرٌف محمود شرٌف و شرٌك -  59

 55757برلم       21595129

    21595129اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 55757برلم   

 55757برلم       21595129ٌطة ، تارٌخ : سامر سامى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بس -  25

اصبح االسم التجارى / شرٌف محمود شرٌف و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

 55757برلم       21595129

    21595129ارٌخ : اصبح االسم التجارى / سامر سامى  و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، ت -  23

 55757برلم   

برلم       21595129شرٌف محروس رمضان وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

51755 

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1تعدل لٌصبح / شرٌف محروس رمضان وشركاه -  25

 51755برلم       21595129

 52551برلم       21595131اسالم صٌام وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  26

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اسالم صٌام وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  27

 52551برلم       21595131

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2851برلم       21595115، تارٌخ :  5785  2124/8/51محمود دمحم دمحم محمود غنٌم  ساري حتً  -  5

 6192برلم       21595113، تارٌخ :  5799  2124/8/55عبد النبى فرج تعلب  ساري حتً  -  2

 4682برلم       21595117، تارٌخ :  5816حسٌن سلٌمان حسٌن شهاب الدٌن     -  3

 4682برلم       21595117، تارٌخ :  5817حسٌن سلٌمان حسٌن شهاب الدٌن     -  4

 4682برلم       21595117، تارٌخ :  5818  2122/6/5حسٌن سلٌمان حسٌن شهاب الدٌن  ساري حتً  -  5

 5755برلم       21595117، تارٌخ :  5815  2124/3/8مكتب رحالت ٌوسف علً سٌد  ساري حتً  -  6

 5755برلم       21595117، تارٌخ :  5815  2124/3/8ٌوسف على سٌد مصطفى  ساري حتً  -  7

 9774برلم       21595118، تارٌخ :  5852  2125/4/58دمحم مجدى رمضان معوض  ساري حتً  -  8

 51299برلم       21595119، تارٌخ :  5856  2122/8/55دمحم عاطف سٌد على  ساري حتً  -  9

 51345برلم       21595119، تارٌخ :  5857احمد عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز     -  51

 8626برلم       21595151، تارٌخ :  5831اشرف رشاد سٌف دمحم     -  55

 8626برلم       21595151، تارٌخ :  5835  2123/5/6اشرف رشاد سٌف دمحم  ساري حتً  -  52

 2675برلم       21595151، تارٌخ :  5826  2124/6/54صفوت امٌن عطٌه  ساري حتً  -  53

 3591برلم       21595153، تارٌخ :  5845عبد الداٌم زاٌد دمحم سٌد     -  54

 3591برلم       21595153، تارٌخ :  5842  2121/8/54د دمحم سٌد  ساري حتً عبد الداٌم زاٌ -  55

 2957برلم       21595153، تارٌخ :  5841  2124/9/24ابراهٌم مرعى محمود هالل  ساري حتً  -  56

 51516برلم       21595153، تارٌخ :  5838  2122/2/5هٌثم دمحم نجٌب عبد الحى احمد عزب  ساري حتً  -  57

 51891برلم       21595153، تارٌخ :  5844  2124/6/55مصطفى ٌحٌى سعد الدٌن اسماعٌل  ساري حتً  -  58

 51891برلم       21595153، تارٌخ :  5844  2124/6/55اصبح/ مؤسسة ٌحٌى  ساري حتً  -  59

 8597برلم       21595155، تارٌخ :  5868هناء خلف هابٌل صداق     -  21

 8597برلم       21595155، تارٌخ :  5869هناء خلف هابٌل صداق     -  25

 9168برلم       21595155، تارٌخ :  5862  2124/51/3عمرو اشرف فكرى وحٌد  ساري حتً  -  22

 51259برلم       21595156، تارٌخ :  5882  2122/5/56خالد احمد مصطفى دمحم  سارى حتً  -  23

 8874برلم       21595156، تارٌخ :  5886  2124/2/24حسن على حسن محمود  سارى حتً  -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 51715برلم       21595156، تارٌخ :  5875  2123/52/4احمد نادى دمحم زكى  ساري حتً  -  25

 2914برلم       21595121، تارٌخ :  5895  2124/9/59ضاحى للمماوالت  ساري حتً  -  26

 8519برلم       21595125، تارٌخ :  5913  2123/5/55حاتم دمحم وجدى مرتضى  ساري حتً  -  27

 9164برلم       21595125، تارٌخ :  5916  2124/9/53جون طلعت مسٌحة غبلاير  سارى حتً  -  28

 5462 برلم      21595125، تارٌخ :  5915  2123/9/52راغب عرفة حامد عبد المجٌد  سارى حتً  -  29

 9558برلم       21595122، تارٌخ :  5955  2124/55/22هشام سٌداروس سعد سٌداروس  سارى حتً  -  31

 9157برلم       21595123، تارٌخ :  5956  2124/9/7عبد هللا دمحم على احمد  سارى حتً  -  35

 5955برلم       21595127، تارٌخ :  5926  2124/6/7صابر ابراهٌم عبد هللا دمحم  سارى حتً  -  32

 9697برلم       21595128، تارٌخ :  5941  2125/3/9دمحم احمد دمحم حسن  سارى حتً  -  33

 51323برلم       21595128، تارٌخ :  5928  2122/9/57دٌنا دمحم عٌد محمود كٌالنى  سارى حتً  -  34

 5341برلم       21595128، تارٌخ :  5931سمٌر احمد عبد الجواد البربرى     -  35

 5341برلم       21595128، تارٌخ :  5935سمٌر احمد عبد الجواد البربرى     -  36

 8994برلم       21595129، تارٌخ :  5948هوارى عرفة هوارى ابراهٌم     -  37

 8994 برلم      21595129، تارٌخ :  5949  2124/6/27هوارى عرفة هوارى ابراهٌم  ساري حتً  -  38

 8392برلم       21595135، تارٌخ :  5968دمحم محمود دمحم احمد     -  39

 8392برلم       21595135، تارٌخ :  5969  2122/9/8دمحم محمود دمحم احمد  سارى حتً  -  41

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5899برلم       21595112، تارٌخ :  5793رٌكه    هانى سٌد حامد وش -  5

 5899برلم       21595112، تارٌخ :  5793هانى سٌد حامد وشركاه     -اصبح : -  2

 5899برلم       21595112، تارٌخ :  5794هانى سٌد حامد وشرٌكه     -  3

 5899رلم   ب    21595112، تارٌخ :  5794هانى سٌد حامد وشركاه     -اصبح : -  4

برلم       21595117، تارٌخ :  5851  2124/2/56دمحم ابراهٌم السٌد عبٌد وهانى السٌد المندوه السٌد  ساري حتً  -  5

51783 

    21595155، تارٌخ :  5871  2124/6/5ورثة مرسى رمضان عبد اللطٌف عنهم دمحم مرسى رمضان وشركاه  ساري حتى  -  6

 5953برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 51945برلم       21595156، تارٌخ :  5881  2124/8/58محمود عزوز وشركاه  ساري حتً حمدى  -  7

 5185برلم       21595156، تارٌخ :  5876هناء الزمر وشركاها     -  8

 5185برلم       21595156، تارٌخ :  5877هناء الزمر وشركاها     -  9

 5185برلم       21595156، تارٌخ :  5678هناء الزمر وشركاها     -  51

 9216برلم       21595157، تارٌخ :  5892  2155/2/22دمحم على احمد حسن وشرٌكه   -  55

 8828برلم       21595157، تارٌخ :  5889  2123/52/31سمر االعصر وشركاه  سارى حتى  -  52

 5811برلم       21595125، تارٌخ :  5917  2124/3/28ل رزق  سارى حتً كوافٌر اوالد كما -  53

 4756برلم       21595122، تارٌخ :  5919  2122/6/23نبٌل المال وشركاه  سارى حتً  -  54

 51835برلم       21595129، تارٌخ :  5955  2124/4/59سٌد على حسن وشرٌكه  ساري حتً  -  55

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

بتارٌخ  554و لٌد برلم  9الهلى اودع برلم عماد الدٌن عمر حافظ سٌف وشركاه  لٌد رهن تجارى لصالح بنن لطر الوطنى ا -  5

 216برلم       21595135، تارٌخ :  2159/51/35

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 


