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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

   أفراد لٌود  
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 57455 برلم 25255357 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل مصطفى انور عمرو -  5

 -  27 مجاورة ج نموذج 5 جناح 5 مجموعه 52 و 55 محل:  بجهة ، بالستٌن تصنٌع عن

 برلم 25255325 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم محمود الطاهر السٌد محمود -  2

:  بجهة ، الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد األنترنت خدمات فٌماعدا كمبٌوتر وصٌانة تصلٌح ورشة عن 57452

 - محل كامل اسماعٌل ش 28

 عن 57454 برلم 25255325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سٌد ثابت رمضان -  3

 ودون واألعالن والدعاٌة الطباعة وأدوات ومستلزماتها الكمبٌوتر أجهزة فٌماعدا)  عمومٌة ومماوالت عمومٌة تورٌدات

 - العلو كفر - الجنٌنه ارض راتب شحاته ش:  بجهة ،(  العمالة تورٌد

 عن 57455 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌشٌنى على محسن سعٌد -  4

 من الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد السٌاحٌة الرحالت ودون العربٌة مصر جمهورٌة داخل)  عمال نمل مكتب

 - االمرٌكى المشروع 7 مجاورة 46 بلون 6 رلم منزل:  بجهة ،(  والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز

 57453 برلم 25255325 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالوفا الدٌن محى ابوالوفا -  5

 والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف اصدار فٌماعدا مصانع ومستلزمات ومطبوعات استٌكر تورٌد عن

 - عبدالعزٌز عمر شارع تماطع انسً احمد شارع 2:  بجهة ، الالزمة التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت

 بٌع عن 57465 برلم 25255322 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد حسٌن احمد زٌنب -  6

 الوالده لعزبة التابعه المالءه الرشاح شارع 5:  بجهة ، عجٌن من حلوي

 عن 57437 برلم 25255356 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على طه عطٌه احمد -  7

 - 55 شمة 5 مدخل 52 بلون الجدٌدة الصلب مدٌنة:  بجهة ،(  العمالة تورٌد دون)  عمومٌة مماوالت

 تجارة عن 57455 برلم 25255355 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن احمد حسن -  8

 تورٌد ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة فٌماعدا)  عامه وتورٌدات منزلٌه أدوات

 - الوالده عرب ٌونس عٌد ش 54:  بجهة ،(  العمالة

 عن 57426 برلم 25255355 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم الحمد ابو محمود -  9

 الثالث الدور34 شمه ب عماره 28 مجاوره/ -ماٌو:  بجهة ، العماله تورٌد دون عمومٌه مماوالت

 57455 برلم 25255325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالك عبد رمضان دمحم محمود -  55

 تورٌد ودون واالعالن الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما)عامه ومماوالت عمومٌه تورٌدات عن

 ارضً دور- المبلً التبٌن حكر الخالك عبد رمضان الحاج ش 5 عمار- التبٌن:  بجهة ،( العماله

 بٌع عن 57465 برلم 25255323 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌدان على دمحم خٌرى -  55

 الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه فٌماعدا)  العمومٌه والتورٌدات الصناعى واالمن االطفاء اجهزه

 / حلوان عٌن الجبالٌه شارع 9:  بجهة ،(  العماله تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه

 عن 57427 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن حسن خلف هانى -  52

 - صدلً كامل عزبة الخشاب ترعه سوهاج ابناء ش:  بجهة ،(  العمالة تورٌد دون)  عامه مماوالت مكتب

 تجاره عن 57477 رلمب 25255329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالبالى دمحم خالد -  53

 / المصر مول برهان شارع 32 و 35 عمار 254 محل:  بجهة ، جلدٌه مصنوعات

 برلم 25255335 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم صدٌك الرؤوف عبد سعٌد محمود -  54

 التبٌن 3 مدخل الوسط ش 58 رلم بلون - حلوان-:  بجهة ،( االدوٌه عدا فٌما) طبٌه مستلزمات وتورٌد بٌع عن 57488

 محل -/-

 عن 57457 برلم 25255322 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم كرٌم مفرج احمد -  55

 تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما) مماوالت عمومٌه تورٌات

 مكتب-/-صدلً كامل علً عارف ش/ -حلوان-:  بجهة ،( العماله

 

 57455 برلم 25255354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم الراضى عبد حسٌن اسماء -  56

 محل-/-ناصر اسكان-3 مدخل 59 رلم عمار- حلوان:  بجهة ، منزلٌه ادوات بٌع عن
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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

 تسوٌك عن 57433 برلم 25255355 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ذكى طه شامل -  57

 ( / 7) الشمه ثلث( 3) مجاوره االعمال رجال حى( 5) عماره:  بجهة ، واالنترنت االلكترونى التسوٌك دون عمارى

 عن 57495 برلم 25255335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد العاطً عبد علً دمحم -  58

 محل -/- التبٌن حكر- الغربً الترعه ش38 رلم عمار- ماٌو-:  بجهة ، نجاره ورشه

 57462 برلم 25255322 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد احمد مصطفً -  59

 حلوان زهراء 487 لطعه 24 شارع 7/-حلوان-:  بجهة ، االنترنت خدمات دون ممهً عن

 57429 برلم 25255354 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات عبدالسالم سٌد عبدالفتاح -  25

 / راٌل 54:  بجهة ، عطور محل عن

 صٌدلٌة عن 57397 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمال دمحم/ د صٌدلٌة -  25

 / 5 رلم محل - التبٌن - الجدٌدة الصلب مدٌنة 27 رلم بلون:  بجهة ،

 57474 برلم 25255325 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن محمود عبدالحمٌد هوٌده -  22

 - غٌاض سلٌمان ش:  بجهة ، العجٌن من حلوى بٌع عن

 بٌع عن 57455 برلم 25255354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف ٌونس عادل شٌماء -  23

 55 محل-/- فدان 525 منطمه سوق/ - ماٌو:  بجهة ، منظفات

 عن 57428 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد احمد العربى سعد -  24

 العمالة تورٌد ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة فٌماعدا)  وتورٌدات عامه مماوالت

 - حلوان حدائك حامد دمحم من متفرع الحلوانى بسٌونى ش 3 عمار:  بجهة ،( 

 57457 برلم 25255353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالعزٌز حسن مصطفى -  25

 على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار فٌماعدا)  واعالن دعاٌه عن

 / خاطر محمود شارع 64:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص

 مركز عن 57485 برلم 25255329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جمال على والء -  26

 علً الحصول بعد والحراسة واألمن األنترنت خدمات فٌماعدا(  رسم و كمبٌوتر)  بشرٌة وموارد مهارات تنمٌة

 / الخشاب ترعة ش الصفا برج:  بجهة ، الالزمة التراخٌص

 عن 57495 برلم 25255335 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم شعبان ٌوسف -  27

 االرابع الدور 5 شمه شرٌف ش 34/- حلوان-:  بجهة ،( العماله تورٌد عدا فٌما)عمومٌه مماوالت

 عن 57473 برلم 25255325 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد فؤاد سمٌر دمحم -  28

 / عثمان على ثابت شارع 56:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌه المالبس فٌماعدا مالبس تصنٌع ورشه

 عن 57445 برلم 25255357 فى لٌد ، 75550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المورتً علً دمحم حسن عمرو -  29

 الشرلٌه راشد 5 رلم منزل 9 بالشارع محل/ - حلوان-:  بجهة ، وطعمٌه فول مطعم

 عن 57485 برلم 25255335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملٌجى دمحم كمال رأفت دمحم -  35

 / حلوان راغب شارع 23:  بجهة ، مطعم

 عن 57452 برلم 25255352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االكول سالم دمحم حمدى -  35

(  العمالة تورٌد ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة أدوات ودون ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة فٌماعدا)  عمومٌة تورٌدات

 - حٌدر ش 36:  بجهة ،

 عن 57422 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالوهاب دمحم ولٌد -  32

 المشروع - 2 مدخل 23 بلون 244 رلم عمار:  بجهة ، موتوسٌكالت غٌار لطع وتورٌدات سٌارات اصالح ورشه

 - االمرٌكً

 عن 57444 برلم 25255357 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الخالك عبد احمد دمحم -  33

 تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما)وتورٌدات عمومٌه مماوالت

 الثالث الدور شمه- العلو كفر دحروج ابو عرب الحدٌد السكه ش 85 عمار -حلوان-:  بجهة ،( العماله

 57457 برلم 25255358 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لرٌالص هللا عوض ماهر نسرٌن -  34

 أ5 رلم محل/-ماٌو 55 مدٌنه 3 مجاوره االعمال رجال حً 7رلم العمار-ماٌو:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره عن

 57445 برلم 25255357 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم الهادي عبد رجب دمحم -  35

 وادوات ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه عد فٌما)سكٌب الند وتركٌب رخام وتركٌب عامه وتورٌدات عمومٌه مماوالت عن
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 النٌل كورنٌش ابوهالل امٌن الدكتور ش 5 رلم عمار -حلوان-:  بجهة ،( العماله تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه

 حلوان حدائك

 عن 57467 برلم 25255323 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً حسن  دمحم بكر ابو -  36

 العمار مدخل ٌمٌن محل حلوان االمرٌكً المشروع 459 لطعه 25 بلون 4 مجاوره/ - ماٌو-:  بجهة ، ماركت سوبر

 برلم 25255357 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالخالك عبدالرحمن اٌه -  37

 - مكتب - ثابت 59:  بجهة ،(  االنترنت خدمات دون)  عماري تسوٌك عن 57454

 عن 57439 برلم 25255357 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحجر سٌد محمود دمحم -  38

 الحدٌد السكه ش//- حلوان-:  بجهة ،( الكحولٌه والمواد االنترنت ودون) غذائٌه ومواد ومشروبات ماكوالت كافتٌرٌا

 االمٌر صٌدلٌه بجوار عرب

 بٌع عن 57487 برلم 25255335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد توفٌك سعد دمحم -  39

 محل - 3 شمة 3 مدخل هـ 3 منطمة ناصر مساكن:  بجهة ، الطباعة أدوات دون دهانات مستلزمات

 عن 57475 برلم 25255328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم عبدالمنعم عاطف -  45

 / المراغى ش أ 55:  بجهة ،(  العماله تورٌد فٌماعدا)  والمماوالت التشطٌبات اعمال

 مماوالت عن 57459 برلم 25255354 فى لٌد ، 45550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفه سالمه بكر سٌد -  45

 / المحطه المعصره النصر شارع من غالى الشهٌد شارع 5:  بجهة ،(  العماله تورٌد دون) 

 برلم 25255335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن عبدالسالم حسنٌن مصطفى -  42

 على الحصول بعد السٌاحٌه الرحالت ودون العربٌه مصر جمهورٌه داخل)  بالسٌارات بضائع نمل عن 57484

 مجموعه مبارن مشروع 36 مجاوره - ماٌو:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص

 / 4 رلم شمه 27 عماره 6

 عن 57489 برلم 25255335 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعً حسن الفتاح عبد دمحم -  43

 الشرلً الترعه شارع 77/ - حلوان-:  بجهة ، شامله بماله

 عن 57399 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ دمحم عبدالرحمن محمود -  44

 سالح تمسٌم الصدٌك بكر أبو ش 49 رلم العمار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌة المالبس فٌماعدا مالبس ورشة

 / شمة - ارضً دور - الطٌران مدٌنة المهندسٌن

 عن 57424 برلم 25255355 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عرابى رضا دمحم -  45

 العمالة تورٌد ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر أجهزة فٌماعدا)  وتورٌدات عامه مماوالت

 - غنٌم عرب الدسولً ابراهٌم شارع 3:  بجهة ،( 

 عن 57446 برلم 25255357 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ٌاسٌن حمزه رجاء -  46

 الرحمن مسجد بجوار الطبالوى شارع:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس دون)  مالبس وتورٌد تصنٌع مشغل

 - النٌل كورنٌش شارع

 57475 برلم 25255325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد عبدالعزٌز كمال محمود -  47

 - 28 رلم محل 28 مجاورة:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 عن 57398 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غرٌب عكاشه دمحم عبدالوهاب -  48

 محمود ش تماطع رستم ش 54 رلم عمار:  بجهة ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر فٌماعدا)  كهربائٌة أجهزة اكسسوارات تجارة

 - 7 رلم محل - االرضً بالدور - خاطر

 57453 برلم 25255352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالعزٌز عبدالرحمن سعد -  49

 -  55 م 56 محل التجاري السوق 7 مجاوره:  بجهة ، جزاره عن

 57425 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمتعال دمحم صبٌح رأفت احمد -  55

 - المعصره الخشاب ترعه من متفرع عمران على ش:  بجهة ، وعطاره محمصات ممله عن

 تورٌدات عن 57458 برلم 25255322 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم محمود دمحم -  55

:  بجهة ، واالعالن والدعاٌة الطباعة ادوات ودون ومستلزمتها الكمبٌوتر اجهزة وفٌماعدا العمالة تورٌد فٌماعدا عمومٌة

 الجبل شارع امتداد برهان شارع اخر95

 تورٌد عن 57468 برلم 25255324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمً محمود سٌد دمحم -  52

 الناصر مدرسه خلف حامد فؤاد ش من متفرع المهندس ش6/ - حلوان-:  بجهة ، الومتٌال وتركٌب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 57472 برلم 25255325 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى كمال رمضان دمحم -  53

 والحراسه واالمن العماله تورٌد فٌماعدا الكترونى وتسوٌك غذائٌه مكمالت وتورٌد عمومٌه وتورٌدات وتصدٌر استٌراد

 2 منطمه 37 - ماٌو:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد 36 الفمره فى 6 والمجموعه 59 والمجموعه

 / ماٌو 55 امتداد 4 مجاوره

 عن 57456 برلم 25255357 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعظٌم رفعت احمد -  54

 - محل - الحرٌر ش من عبدالناصر جمال منشٌه 35 الرشاح ش 5 رلم عمار:  بجهة ، شامله تموٌنٌه بماله

 عن 57435 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالحفٌظ سعٌد احمد -  55

 التراخٌص على الحصول بعد العماله وتورٌد والحراسه واالمن االنترنت خدمات فٌماعدا ومؤتمرات معارض تنظٌم

 / الطٌب سالم ش 55:  بجهة ، الالزمه

 عن 57486 برلم 25255335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد ابراهٌم سالمه دمحم -  56

 تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه فٌماعدا)  عمومٌه ومماوالت تورٌدات

 / صالح اسماعٌل ش المالءه 56:  بجهة ،(  العماله

 عن 57425 برلم 25255355 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم السٌد عبدهللا دمحم دمحم -  57

 - الوالده عرب الحدٌد السكه ش 542:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس فٌماعدا)  مالبس ورشة

 عن 57425 برلم 25255355 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عشم صبحى نبٌل طارق -  58

 - محل - فٌضى شارع ب 22:  بجهة ،(  األدوٌة دون)  طبٌة مستلزمات بٌع

 عن 57442 برلم 25255357 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاكٌوس شحاته ناجً ابراهٌم -  59

 صفوت مصطفً ش 7 عمار- حلوان-:  بجهة ، االنترنت ودون الكحولٌه المشروبات دون وبارده ساخنه مشروبات تمدٌم

 محل-االرضً الدور-

 57443 برلم 25255357 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الرحمن عبد هللا شاكر اشرف -  65

 حموده ش تماطع لطفً محمود ش25/- حلوان-:  بجهة ،( واكسسوراتها العسكرٌه المالبس دون)مالبس بٌع عن

 عن 57448 برلم 25255358 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان توفٌك دمحم فاتن -  65

 شمه من غرفه/-شرٌف ش ب 38رلم العمار - حلوان-:  بجهة ، جلود تورٌد

 57463 برلم 25255323 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشحوت صالح ابراهٌم احمد -  62

 عٌن طبى مركز امام التعاونٌات أ 55:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول بعد المعلومات تكنولوجٌا خدمات عن

 / حلوان

 ورشه عن 57456 برلم 25255353 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد عزت محمود -  63

 / 27 مج الصغٌره الصنعات مجمع 5 مجموعه ج نموزج 5 محل:  بجهة ، معادن خراطه

 عن 57455 برلم 25255353 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبداللطٌف سٌد صفاء -  64

 / الدواجن الكهرباء مساكن خلف الفاروق ش 9:  بجهة ، شامله تموٌنٌه بماله

 57434 برلم 25255355 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم بدر داود حسن مصطفى -  65

 / برهان ٌوسف ش 7:  بجهة ، مالبس مغسله عن

 عن 57447 برلم 25255358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان روبً محسن دنٌا -  66

 حلوان مصر عضٌم جمعه امتداد ش55-حلوان-:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرٌه المالبس دون الجاهزه المالبس بٌع

 الزراعً

 عن 57449 برلم 25255358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌحً اسعد المرنً عصام -  67

 57رلم محل- االرضً الدور- اطلس مساكن سوق- حلوان-:  بجهة ، مسمط مطعم

 عن 57432 برلم 25255354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم طاهر دمحم عمرو -  68

 / االعمال رجال حى 3 مجاوره 2 عماره 2 رلم محل:  بجهة ، االنترنت خدمات دون كافٌترٌا

 57483 برلم 25255335 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى نورالدٌن فخرى نورالدٌن -  69

 / راغب ش 34:  بجهة ، حرٌمى وطرح اكسسوارت بٌع عن

 عن 57485 برلم 25255335 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالمالن فاروق ٌحى -  75

 / الوالده عرب االسالم نور من السالم:  بجهة ، ومعادن ومخلفات الخرده تجاره

 بٌع عن 57456 برلم 25255322 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسطا اسحك عاٌد بٌشوي -  75

 الخشاب ترعه ش من سولاير بشٌر ش2/ - حلوان-:  بجهة ، واكسسوارات تجمٌل مستحضرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 57475 برلم 25255325 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد حسن ٌاسٌن -  72

 - الثانً الدور المصر مول حٌدر ش علً البرهان ش 32/35:  بجهة ، أحذٌة

 عن 57452 لمبر 25255357 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بٌومى مصطفى احمد -  73

 محل - حلوان حدائك عبدالناصر جمال شارع 64:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس دون)  جاهزة مالبس بٌع

- 

 عن 57453 برلم 25255357 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد رمضان حسٌن -  74

 جهاز من الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد السٌاحٌة الرحالت ودون العربٌة مصر جمهورٌة داخل)  رحالت مكتب

 - شمة - االرضً الدور - جادهللا حلمً شارع 55:  بجهة ،(  والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم

 مكتب عن 57435 برلم 25255354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسٌن دمحم مجدى -  75

 / 4 شمه الثانى الدور الروس الخبراء مساكن 2 مدخل 4 بلون:  بجهة ، سٌارات تأجٌر

 عن 57464 برلم 25255323 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد احمد احمد محمود -  76

 / 952 رلم شمه التاسع الدور عبدالرحمن ش 59 العمار:  بجهة ، العماله تورٌد فٌماعدا معدنٌه وانشاءات مماوالت

 بماله عن 57455 برلم 25255358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد لرنى دمحم سناء -  77

 - ماٌو 55م  25 عماره 3 محل 23 مجاورة:  بجهة ، شامله تموٌنٌه

 تعبئة عن 57455 برلم 25255325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر دمحم فاٌد سٌد احمد -  78

 - 55ب 5م - االمرٌكً المشروع 4 شمة:  بجهة ، والمبٌدات المنظفات وخلط وتورٌد وتغلٌف

 عن 57454 برلم 25255353 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفٌك وهبه وحٌد مصطفى -  79

 الدواجن الجٌش سور شارع من باهلل العارف حاره 5:  بجهة ، العماله تورٌد عدا فٌما متكامله وتشطٌبات مماوالت

 / االرضى بعد االول الدور المعصره

 عن 57435 برلم 25255354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف ابراهٌم دمحم احمد -  85

 تورٌد ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة وأدوات ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة فٌماعدا)  عامه وتورٌدات عامه مماوالت

 - المالءه المتولً شارع 23:  بجهة ،(  العمالة

 عن 57476 برلم 25255328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد دمحم جمعه رمضان -  85

 / 9 عماره األعمال رجال حً 2 محل:  بجهة ، فطٌر بٌع

 عن 57478 برلم 25255329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكٌل دمحم على محمود حازم -  82

 / حلوان شرق مساكن 23 بلون:  بجهة ،(  غذائٌه مواد بٌع)  بماله

 تجاره عن 57482 برلم 25255335 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال حسٌن على دمحم -  83

 / الماله والمروه الصفا ش:  بجهة ، والمخلفات والمعادن الخرده

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   الغذائٌة المواد تورٌد  ،  شركة   وشرٌكها علوان احمد سٌد جهان -  5

 عٌن منشٌة - الوسط شارع من - البستان شارع 5:  بجهة ، الغذائٌة المواد تورٌد عن ، 57459 برلم 25255358

 - حلوان

 ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه سالم السٌد حامد احمد -  2

 برلم 25255323 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس(  العماله تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات

 واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات ودون ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) العمومٌه والتورٌدات المماوالت عن ، 57466

 حلوان- البلد حلوان- العمده شارع 53:  بجهة ،( العماله تورٌد ودون

 ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  الثمٌله المعدات غٌار لطع وتورٌد تجاره  ،  شركة   وشرٌكه حنا اسحاق نسٌم -  3

 شارع 55 رلم عمار 2 رلم محل:  بجهة ، الثمٌله المعدات غٌار لطع وتورٌد تجاره عن ، 57458 برلم 25255358 فى

 المبلٌه العزبه - العزبتٌن

   مالها ،رأس   دلٌك نمل متعهد مكتب  ،  شركة   وشركائه نبٌه شعبان دمحم وعنهم الرب جاد نبٌه شعبان ورثة -  4

 عرب - 2 شارع - 5 حاره:  بجهة ، دلٌك نمل متعهد مكتب عن ، 57436 برلم 25255355 فى ،لٌدت 55550555

 - الشرلٌه راشد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دون ممهً واداره تشغٌل   ،  شركة   وشركاه عٌسً دمحم العال ابو سٌد رشا وعنهم( عٌسً دمحم العال ابو سٌد) ورثه -  5

 دون ممهً واداره تشغٌل عن ، 57465 برلم 25255322 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  االنترنت خدمات

 حلوان-منصور شارع 35 رلم بالعمار الكائن:  بجهة ، االنترنت خدمات

 دون ممهً واداره تشغٌل   ،  شركة   وشركاه عٌسً دمحم العال ابو سٌد رشا وعنهم( عٌسً دمحم العال ابو سٌد) ورثه -  6

 دون ممهً واداره تشغٌل عن ، 57465 برلم 25255322 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  االنترنت خدمات

 حلوان-منصور شارع 35 رلم بالعمار الكائن:  بجهة ، االنترنت خدمات

   مالها ،رأس   ومحمصات تسالى  ،  شركة   عبدالرحمن سعٌد عبدالكرٌم عنتر و كمال نبٌل حسام شركه -  7

 شارع(  226) رلم عمار:  بجهة ، ومحمصات تسالى عن ، 57445 برلم 25255357 فى ،لٌدت 555550555

 - المعصره - زكى فرٌد تمسٌم الحسٌنى

 ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه فٌماعدا)  عمومٌه وتورٌدات عضوٌه اسمده انتاج  ،  شركة   وشركاه عثمان عادل -  8

 الالند واعمال التصدٌر و الزراعٌه مستلزمات وتورٌد(  العماله تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات ودون

 ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس(    الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  المستدامه والتنمٌه موالعها فى سكٌب

 ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزه فٌماعدا)  عمومٌه وتورٌدات عضوٌه اسمده انتاج عن ، 57479 برلم 25255329 فى

 الالند واعمال التصدٌر و الزراعٌه مستلزمات وتورٌد(  العماله تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات ودون

 البستان شارع البستان برج 42:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  المستدامه والتنمٌه موالعها فى سكٌب

 / حلوان لسم

 255550555   مالها ،رأس  بماله  ،  شركة   جمعه علً رشاد علً نهً وعنهم بٌومً رمضان سمٌره ورثه -  9

 الناصر عبد جمال منشٌه الدٌن زٌن شارع 5:  بجهة ، بماله عن ، 57458 برلم 25255353 فى ،لٌدت

 255550555   مالها ،رأس(    األدوٌة دون)  الطبٌة لزماتالمست وتورٌد توزٌع  ،  شركة   وشرٌكه رجب احمد -  55

 شارع 5 العمار:  بجهة ،(  األدوٌة دون)  الطبٌة المستلزمات وتورٌد توزٌع عن ، 57438 برلم 25255356 فى ،لٌدت

 - االرضً بعد الثالث - الوالده عزبة - طالب ابً بن علً

 555550555   مالها ،رأس  غذائٌه مواد وتوزٌع وتورٌد بٌع   ،  شركة   وشرٌكه الحسن ابو محمود جابر اسالم -  55

 الشمه(9)عماره 32 مجاوره:  بجهة ، غذائٌه مواد وتوزٌع وتورٌد بٌع عن ، 57459 برلم 25255322 فى ،لٌدت

 ماٌو 55- الشباب اسكان-(3)رلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25255355 تارٌخ وفى ،   8753:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مستلزماتة و للكمبٌوتر بٌتر مؤسسة   - 5

 ارةالتج لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255355 تارٌخ وفى ،   57294:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد سامً والء   - 2

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255352 تارٌخ وفى ،   9462:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم رضوان سالمة   - 3

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255353 تارٌخ وفى ،   3595:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بٌومى رمضان سمٌرة   - 4

 للوفاه نهائٌا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255354 تارٌخ وفى ،   55755:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زكى دمحم نادى احمد   - 5

 التجاره لترن نهائٌا السجل محو تم  السجل

 تم   25255354 تارٌخ وفى ،   54658:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بخٌت نخله فهمى مورٌس ماٌكل   - 6

 التجاره لترن نهائٌا التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255354 تارٌخ وفى ،   6552:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن على احمد هند   - 7

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   25255357 تارٌخ وفى ،   8392:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم محمود دمحم   - 8

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم

 شطب/محو تم   25255359 تارٌخ وفى ،   52538:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم شكرى مصطفى دمحم   - 9

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255359 تارٌخ وفى ،   53426:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسً دمحم العال ابو سٌد   - 55

 للوفاه نهائٌا التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل

 تم   25255359 تارٌخ وفى ،   55864:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حبٌب المطب ابراهٌم احمد   - 55

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25255359 تارٌخ وفى ،   55555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمود انور محمود   - 52

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25255354 تارٌخ وفى ،   57258:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجٌد حسٌن احمد اسامه   - 53

 التجاره لترن نهائٌا التجارى لسجلا من المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25255355 تارٌخ وفى ،   55355:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الرب جاد نبٌه شعبان   - 54

 للوفاه نهائٌا التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255357 تارٌخ وفى ،   3674:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم جمٌل محمود ٌسره   - 55

 التجارة لترن نهائٌا التجارى السجل محو تم  السجل

 تم   25255357 تارٌخ وفى ،   52384:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الهادى عبد سالم محمود احمد   - 56

 التجاره لترن نهائٌا السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25255358 تارٌخ وفى ،   55555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العزٌز عبد الباسط عبد رشاد دمحم   - 57

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255325 تارٌخ وفى ،   53554:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم على دمحم رشا   - 58

 التجاره لترن نهائٌا المٌد محو تم  السجل

 تم   25255322 تارٌخ وفى ،   9229:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دٌاب العزٌز عبد فتحى دمحم   - 59

 التجاره لترن نهائٌا المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25255322 تارٌخ وفى ،   54589:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال حسن عثمان محمود   - 25

 التجاره لترن نهائٌا المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255324 تارٌخ وفى ،   55259:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد اسامه ولٌد   - 25

 التجاره لترن نهائٌا السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255324 تارٌخ وفى ،   55852:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم سلٌم احمد شرٌف   - 22

 التجاره لترن نهائٌا المٌد محو تم  السجل

 تم   25255324 تارٌخ وفى ،   8255:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المجد ابو ابراهٌم محمود مصطفى   - 23

 التجاره لترن نهائٌا السجل محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255325 تارٌخ وفى ،   53556:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانٌن مرسى احمد دمحم   - 24

 التجارة لترن نهائٌا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/ومح تم   25255325 تارٌخ وفى ،   53774:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  أمٌن عطٌة سعٌد أحمد   - 25

 التجاره لترن نهائٌا السجل محو  تم  السجل

 تم   25255335 تارٌخ وفى ،   8852:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى على الرحٌم عبد دمحم   - 26

 التجاره لترن نهائٌا التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255335 تارٌخ وفى ،   54673:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالحفٌظ دمحم سعد   - 27

 التجارة لترن نهائٌا التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255335 تارٌخ وفى ،   52793:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بكار  محمودعثمان دمحم   - 28

 التجاره لترن نهائٌا التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255335 تارٌخ وفى ،   55364:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم مصطفً حسن   - 29

 التجاره لترن نهائٌا التجارى السجل من المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25255335 تارٌخ وفى ،   3655:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً دمحم دمحم عاطف   - 35

 التجارة لترن نهائٌا التجاري السجل محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم   25255335 تارٌخ وفى ،   52642:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سرور بهجات منصور جمال   - 35

 التجاره لترن نهائٌا المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255335 تارٌخ وفى ،   54496:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حفنى سلٌم سٌد دمحم   - 32

 التجاره لترن نهائٌا المٌد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم  25255355 ، تارٌخ وفً  55447 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بطرس ابراهٌم الممص مالن بوال -  5

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25255355 ، تارٌخ وفً  56993 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود حامد سٌد احمد -  2

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25255355 ، تارٌخ وفً  57385 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دسولى مٌالد اسماعٌل عمر -  3

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم  25255352 ، تارٌخ وفً  57336 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى عبدالمنعم مصطفى مجدة -  4

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم  25255352 ، تارٌخ وفً  8239 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن العزٌز عبد على جمال -  5

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25255354 ، تارٌخ وفً  55866 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسنٌن سالمة ابراهٌم دمحم -  6

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25255354 ، تارٌخ وفً  57339 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لطب على احمد افكار -  7

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25255357 ، تارٌخ وفً  5952 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود الحمٌد عبد ضٌف ابو -  8

  جنٌه  855550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25255358 ، تارٌخ وفً  5395 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صدٌك ولٌم سامى -  9

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  25255358 ، تارٌخ وفً  53246 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على محمود مصطفى احمد -  55

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25255358 ، تارٌخ وفً  52925 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اٌوب ناصٌف حلٌم وسٌم -  55

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25255355 ، تارٌخ وفً  55984 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حبٌب فهمى حلمى شادى -  52

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25255355 ، تارٌخ وفً  53857 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد دمحم صابر حسام -  53

  جنٌه  55555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25255355 ، تارٌخ وفً  55783 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا انٌس فاٌك نٌفٌن -  54

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25255355 ، تارٌخ وفً  9645 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم السعٌد عرفة دمحم -  55

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25255356 ، تارٌخ وفً  55957 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد دمحم محمود دمحم -  56

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25255358 ، تارٌخ وفً  56575 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عاشور دمحم رمضان -  57

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25255325 ، تارٌخ وفً  54353 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  إبراهٌم سٌد محمود سحر -  58

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25255325 ، تارٌخ وفً  57428 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد احمد العربى سعد -  59

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25255323 ، تارٌخ وفً  9483 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس ابراهٌم حلٌم مارى -  25

  جنٌه  5555550555، لهما رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم  25255323 ، تارٌخ وفً  56382 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحساٌب ابو دمحم فتحى دمحم -  25

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم  25255324 ، تارٌخ وفً  52365 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم دمحم عٌد دمحم مصطفى -  22

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  25255335 ، تارٌخ وفً  57555 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسنٌن عبدالتواب حسنٌن احمد -  23

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  25255335 ، تارٌخ وفً  57445 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المورتً علً دمحم حسن عمرو -  24

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25255335 ، تارٌخ وفً  55533 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد احمد فتحى دمحم -  25

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25255335 ، تارٌخ وفً  52579 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان امام عثمان والء -  26

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمال دمحم/ د صٌدلٌة -  5

 /  5 رلم محل - ٌنالتب - الجدٌدة الصلب مدٌنة 27 رلم بلون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌشٌنى على محسن سعٌد -  2

  - االمرٌكى المشروع 7 مجاورة 46 بلون 6 رلم منزل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 56446    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمودحامد عمرو -  3

  - 829 لطعة 55 مدخل 7 بلون حواس ذكً شارع امرٌكً م/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57399    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ دمحم عبدالرحمن محمود -  4

 /  شمة - ارضً دور - الطٌران مدٌنة المهندسٌن سالح تمسٌم الصدٌك بكر أبو ش 49 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 56446    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمودحامد عمرو -  5

  - 829 لطعة 55 مدخل 7 بلون حواس ذكً شارع امرٌكً م/  لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب عكاشه دمحم عبدالوهاب -  6

  - 7 رلم محل - االرضً بالدور - خاطر محمود ش تماطع رستم ش 54 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن احمد حسن -  7

  - الوالده عرب ٌونس عٌد ش 54 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255352 تارٌخ وفً 56553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحدٌدى دمحم رضا امانى -  8

  - الشهٌد مسجد بجوار النٌل كورنٌش شارع 549 / لٌصبح الممر عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255352 تارٌخ وفً 57452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االكول سالم دمحم حمدى -  9

  - حٌدر ش 36 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255352 تارٌخ وفً 57453    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالعزٌز عبدالرحمن سعد -  55

  -  55 م 56 محل التجاري السوق 7 مجاوره ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 57337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم محمود منتصر -  55

 حلوان- الراشد عرب- الحدٌد السكه ش 55/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 55899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد مرزوق احمد -  52

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 57454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك وهبه وحٌد مصطفى -  53

 / االرضى بعد االول الدور المعصره الدواجن الجٌش سور شارع من باهلل العارف حاره 5 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى عبداللطٌف سٌد صفاء -  54

 / الدواجن الكهرباء مساكن خلف الفاروق ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 57457    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالعزٌز حسن مصطفى -  55

 /  خاطر محمود شارع 64 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 55899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد احمد مرزوق احمد -  56

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 55899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد احمد مرزوق احمد -  57

 / حلوان حدائك النٌل كورنٌش ش 5/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255353 تارٌخ وفً 57456    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد عزت محمود -  58

 /  27 مج الصغٌره الصنعات مجمع 5 مجموعه ج نموزج 5 محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم الراضى عبد حسٌن اسماء -  59

 محل-/-ناصر اسكان-3 مدخل 59 رلم عمار- حلوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 53244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرام عمر دمحم ابراهٌم -  25

 / حٌدر شارع 24/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 9265    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرام عمر دمحم دمحم -  25

 / عبدالرحمن شارع 45/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 57459    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه سالمه بكر سٌد -  22

 /  المحطه المعصره النصر شارع من غالى الشهٌد شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ٌونس عادل شٌماء -  23

 55 محل-/- فدان 525 منطمه سوق/ - ماٌو ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57456    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالعظٌم رفعت احمد -  24

  - محل - الحرٌر ش من عبدالناصر جمال منشٌه 35 الرشاح ش 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل مصطفى انور عمرو -  25

  -  27 مجاورة ج نموذج 5 جناح 5 مجموعه 52 و 55 محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالخالك عبدالرحمن اٌه -  26

  - مكتب - ثابت 59 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57453    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد رمضان حسٌن -  27

  - شمة - االرضً الدور - جادهللا حلمً شارع 55 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بٌومى مصطفى احمد -  28

  - محل - حلوان حدائك عبدالناصر جمال شارع 64 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 57457    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لرٌالص هللا عوض ماهر نسرٌن -  29

 أ5 رلم محل/-ماٌو 55 مدٌنه 3 مجاوره االعمال رجال حً 7رلم العمار-ماٌو ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255359 تارٌخ وفً 7498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فودة دمحم طه صبحى -  35

  االخر الرئٌسً الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255359 تارٌخ وفً 7498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فودة دمحم طه صبحى -  35

   - 225 شارع 856 لطعة 2 بلون 8 مجاورة االمرٌكً المشروع/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255359 تارٌخ وفً 7498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فودة دمحم طه صبحى -  32

  االخر الرئٌسً ألغاء ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 7498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر واالستٌراد للسٌرامٌن فوده اس -: اصبح -  33

 2 بلون 8 مجاورة االمرٌكً المشروع/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255359

   - 225 شارع 856 لطعة

 تارٌخ وفً 7498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر واالستٌراد للسٌرامٌن فوده اس -: اصبح -  34

  االخر الرئٌسً ألغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255359



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255359 تارٌخ وفً 395    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت محمود حنفى -  35

  - الفمار ذو تماطع شرٌف شارع 59/  لٌصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عشم صبحى نبٌل طارق -  36

  - محل - فٌضى شارع ب 22 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد عبدهللا دمحم دمحم -  37

  - الوالده عرب الحدٌد السكه ش 542 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57422    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالوهاب دمحم ولٌد -  38

  - االمرٌكً المشروع - 2 مدخل 23 بلون 244 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 55396    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربه عبد محمود دمحم فاطمة -  39

 ماٌو 55 مدٌنه 5 شمه 55عماره 55 مجموعه 59 مجاوره/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57426    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم الحمد ابو محمود -  45

 الثالث الدور34 شمه ب عماره 28 مجاوره/ -ماٌو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 55569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم حسن -  45

  - سٌد دمحم شارع 45/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57424    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عرابى رضا دمحم -  42

  - غنٌم عرب الدسولً ابراهٌم شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 55569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم حسن -  43

  - سٌد دمحم شارع 45 ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن خلف هانى -  44

  - صدلً كامل عزبة الخشاب ترعه سوهاج ابناء ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمتعال دمحم صبٌح رأفت احمد -  45

  - المعصره الخشاب ترعه من متفرع عمران على ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57428    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد العربى سعد -  46

  - حلوان حدائك حامد دمحم من متفرع الحلوانى بسٌونى ش 3 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 57435    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ابراهٌم دمحم احمد -  47

  - المالءه المتولً شارع 23 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 56555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسانٌن احمد دمحم -  48

  حلوان ح -الهدى م - الحدٌد السكة تمسٌم - السٌل مجرى شارع 55/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 57432    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم طاهر دمحم عمرو -  49

 /  االعمال رجال حى 3 مجاوره 2 عماره 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 56248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه جمعه حسن دمحم -  55

 / صفوت مصطفى ش 56 - التطبٌمٌن برج ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 57429    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات عبدالسالم سٌد عبدالفتاح -  55

 / راٌل 54 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 57435    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن دمحم مجدى -  52

 /  4 شمه الثانى الدور الروس الخبراء مساكن 2 مدخل 4 بلون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255354 تارٌخ وفً 56248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه جمعه حسن دمحم -  53

 / صفوت مصطفى ش 56 - التطبٌمٌن برج/  بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

,  نوانالع تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57435    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفٌظ سعٌد احمد -  54

 /  الطٌب سالم ش 55 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57434    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بدر داود حسن مصطفى -  55

 /  برهان ٌوسف ش 7 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255355 تارٌخ وفً 57433    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ذكى طه شامل -  56

 ( / 7) الشمه ثلث( 3) مجاوره االعمال رجال حى( 5) عماره ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 25255356 تارٌخ وفً 55447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس ابراهٌم الممص مالن بوال -  57

  - المصر مول - برهان شارع 32 و 35 عمار/  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255356 تارٌخ وفً 55447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس ابراهٌم الممص مالن بوال -  58

  - المصر مول - برهان شارع 32 و 35 عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255356 تارٌخ وفً 57437    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح على طه عطٌه احمد -  59

  - 55 شمة 5 مدخل 52 بلون الجدٌدة الصلب مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 53284    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد محمود دمحم خالد -  65

 حلوان 6 محل شرٌف ش 59/لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57442    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاكٌوس شحاته ناجً ابراهٌم -  65

 محل-االرضً الدور- صفوت مصطفً ش 7 عمار- حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57445    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم الهادي عبد رجب دمحم -  62

 حلوان حدائك النٌل كورنٌش ابوهالل امٌن الدكتور ش 5 رلم عمار -حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57445    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المورتً علً دمحم حسن عمرو -  63

 الشرلٌه راشد 5 رلم منزل 9 بالشارع محل/ - حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57446    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌاسٌن حمزه رجاء -  64

  - النٌل كورنٌش شارع الرحمن مسجد بجوار الطبالوى شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57444    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الخالك عبد احمد دمحم -  65

 الثالث الدور شمه- العلو كفر دحروج ابو عرب الحدٌد السكه ش 85 عمار -حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57439    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحجر سٌد محمود دمحم -  66

 االمٌر صٌدلٌه بجوار عرب الحدٌد السكه ش//- حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255357 تارٌخ وفً 57443    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرحمن عبد هللا شاكر اشرف -  67

 حموده ش تماطع لطفً محمود ش25/- حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 8589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد منصور مسعد اسالم/ د صٌدلٌة -  68

  - حلوان حدائك الهدي مدٌنه شعالن العظٌم عبد ش تماطع الحسٌن بن طاهر ش55  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 57447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان روبً محسن دنٌا -  69

 الزراعً حلوان مصر عضٌم جمعه امتداد ش55-حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 57448    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان توفٌك دمحم فاتن -  75

 شمه من غرفه/-شرٌف ش ب 38رلم العمار - حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 8589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد منصور مسعد اسالم/  د صٌدلٌة -  75

 الهدي مدٌنه شعالن العظٌم عبد ش تماطع الحسٌن بن طاهر ش55 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 حلوان حدائك

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد لرنى دمحم سناء -  72

   - ماٌو 55م  25 عماره 3 محل 23 مجاورة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 57449    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌحً اسعد المرنً عصام -  73

 57رلم محل- االرضً الدور- اطلس مساكن سوق- حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم سٌد ثابت رمضان -  74

  - العلو كفر - الجنٌنه ارض راتب شحاته ش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57453    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا الدٌن محى ابوالوفا -  75

  - عبدالعزٌز عمر شارع تماطع انسً احمد شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر دمحم فاٌد سٌد احمد -  76

  - 55ب 5م - االمرٌكً المشروع 4 شمة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالك عبد رمضان دمحم محمود -  77

 ارضً دور- المبلً التبٌن حكر الخالك عبد رمضان الحاج ش 5 عمار- التبٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم محمود الطاهر السٌد محمود -  78

  - محل كامل اسماعٌل ش 28 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 54792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم المطلب عبد دمحم احمد -  79

 25مبنً الثالثة الصناعٌة المنطمة مبارن مجمع 546ق/ بالعنوان اخري بمحافظة اخر رئٌسً اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 جنٌه الف مائة/مال برأس للكرتون تكمٌلٌة صناعات/ نشاطه 43 محل

 تعدٌل تم 25255322 تارٌخ وفً 57462    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد احمد مصطفً -  85

 حلوان زهراء 487 لطعه 24 شارع 7/-حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255322 تارٌخ وفً 57465    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حسٌن احمد زٌنب -  85

 الوالده لعزبة التابعه المالءه الرشاح شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255322 تارٌخ وفً 57457    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسلم كرٌم مفرج احمد -  82

 مكتب-/-صدلً كامل علً عارف ش/ -حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255322 تارٌخ وفً 57458    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم محمود دمحم -  83

 الجبل شارع امتداد برهان شارع اخر95 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25255322 تارٌخ وفً 56738    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالسالم عبدالفتاح مصطفى -  84

 رئٌسى مركز حلوان/ الصناعٌه حوف وادى منطمة الصناعى اٌكون تمسٌم 25 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255322 تارٌخ وفً 57456    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطا اسحك عاٌد بٌشوي -  85

 الخشاب ترعه ش من سولاير بشٌر ش2/ - حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255323 تارٌخ وفً 57465    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان على دمحم خٌرى -  86

 /  حلوان عٌن الجبالٌه شارع 9 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255323 تارٌخ وفً 57467    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً حسن  دمحم بكر ابو -  87

 العمار مدخل ٌمٌن محل حلوان االمرٌكً المشروع 459 لطعه 25 بلون 4 مجاوره/ - ماٌو- ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255323 تارٌخ وفً 57464    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد احمد احمد محمود -  88

 /  952 رلم شمه التاسع الدور عبدالرحمن ش 59 العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25255323 تارٌخ وفً 57463    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مشحوت صالح ابراهٌم احمد -  89

 /  حلوان عٌن طبى مركز امام التعاونٌات أ 55 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25255324 تارٌخ وفً 57468    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فهمً محمود سٌد دمحم -  95

 الناصر مدرسه خلف حامد فؤاد ش من متفرع المهندس ش6/ - حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255324 تارٌخ وفً 5545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم راغب على عٌد -  95

 خاطر محمود/ هللا عبد شارع 35/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 5955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود دمحم -  92

  االخر الرئٌسً الغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57472    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنفى كمال رمضان دمحم -  93

 /  ماٌو 55 امتداد 4 مجاوره 2 منطمه 37 - ماٌو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 5955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود دمحم -  94

   ماٌو 55 - 58 مجاورة سوق 57 رلم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئٌسً الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 5955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود دمحم -  95

  58 مجاوره سوق 57 رلم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئٌسى الغاء ،:   تأشٌرالـ

 تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 52549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان الوهاب عبد عبدهللا منى -  96

 /  حلوان ح - عبدالناصر جمال ش من بدٌر سٌد ش 55/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57473    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد فؤاد سمٌر دمحم -  97

 /  عثمان على ثابت شارع 56 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57474    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن محمود عبدالحمٌد هوٌده -  98

  - غٌاض سلٌمان ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57475    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد حسن ٌاسٌن -  99

 - الثانً الدور المصر مول حٌدر ش علً البرهان ش 32/35 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57475    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالعزٌز كمال محمود -  555

  - 28 رلم محل 28 مجاورة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 25255325 تارٌخ وفً 57469    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد شعٌب احمد -  555

 4 رلم شمه 3 مجاوره 2 منطمه 33 رلم عمار/ - ماٌو- ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255328 تارٌخ وفً 57476    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم جمعه رمضان -  552

 /  9 عماره األعمال رجال حً 2 محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25255328 تارٌخ وفً 57475    برلم لٌده كسب  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالمنعم عاطف -  553

 /  المراغى ش أ 55 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255329 تارٌخ وفً 57485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على جمال على والء -  554

 /  الخشاب ترعة ش الصفا برج ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255329 تارٌخ وفً 57477    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالبالى دمحم خالد -  555

 /  المصر مول برهان شارع 32 و 35 عمار 254 محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255329 تارٌخ وفً 57478    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوكٌل دمحم على محمود حازم -  556

 /  حلوان شرق مساكن 23 بلون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبدالمالن فاروق ٌحى -  557

 /  الوالده عرب االسالم نور من السالم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الملٌجى دمحم كمال رأفت دمحم -  558

 /  حلوان راغب شارع 23 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57482    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسٌن على دمحم -  559

 /  الماله والمروه الصفا ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57486    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد ابراهٌم سالمه دمحم -  555

 /  صالح اسماعٌل ش المالءه 56 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل مت 25255335 تارٌخ وفً 57483    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى نورالدٌن فخرى نورالدٌن -  555

 / راغب ش 34 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57484    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن عبدالسالم حسنٌن مصطفى -  552

 /  4 رلم شمه 27 عماره 6 مجموعه مبارن مشروع 36 مجاوره - ماٌو ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 25255335 تارٌخ وفً 57488    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صدٌك الرؤوف عبد سعٌد محمود -  553

 محل -/- التبٌن 3 مدخل الوسط ش 58 رلم بلون - حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57495    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد العاطً عبد علً دمحم -  554

 محل -/- التبٌن حكر- الغربً الترعه ش38 رلم عمار- ماٌو- ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 55533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد احمد فتحى دمحم -  555

 حلوان حدائك-الهدى مدٌنه- عفان بن عثمان ش 22/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57487    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد توفٌك سعد دمحم -  556

  محل - 3 شمة 3 مدخل هـ 3 منطمة ناصر مساكن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57495    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شعبان ٌوسف -  557

  االرابع الدور 5 شمه شرٌف ش 34/- حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 57489    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعً حسن الفتاح عبد دمحم -  558

 الشرلً الترعه شارع 77/ - حلوان- ،:   الـتأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعدٌل تم25255353 تارٌخ وفً 55899   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد احمد مرزوق احمد -  5

 ودون ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزه فٌماعدا)  عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 المجموعه من 36 والفمره 59 المجموعه فٌماعدا)  واالستٌراد(   العماله تورٌد ودون واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات

 S R F اف ار اس البدٌله الطاله وتورٌدات(  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 6332   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بدوى السٌد اشرف -  2

 والتصدٌر(  59 والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفمرة فٌماعدا) االستٌراد/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255359 تارٌخ وفً 7498   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فودة دمحم طه صبحى -  3

 من 36 والفمره 59 المجموعه فٌماعدا)  واالستٌراد والتصدٌر صحٌه ادوات تجاره/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 ( 6 المجموعه

 تارٌخ وفً 7498   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر واالستٌراد للسٌرامٌن فوده اس -: اصبح -  4

)  واالستٌراد لتصدٌروا صحٌه ادوات تجاره/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255359

 ( 6 المجموعه من 36 والفمره 59 المجموعه فٌماعدا

,  النشاط تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57383   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنبً عبدالعزٌز دمحم هند -  5

 أثاث نمل مكتب/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 55396   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربه عبد محمود دمحم فاطمة -  6

 ماركت سوبر لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 56553   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحدٌدى دمحم رضا امانى -  7

 شامله بماله/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 53857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم صابر حسام -  8

 األسمدة أنواع جمٌع تورٌد/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 9645   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السعٌد عرفة دمحم -  9

 وتصدٌر وفالتر تكٌٌفات وبٌع تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 55984   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب فهمى حلمى شادى -  55

 والدعاٌة طباعةال وأدوات ومستلزماتها الكمبٌوتر أجهزة فٌماعدا)عمومٌة تورٌدات/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصف

 (59 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمرة فٌماعدا) واالستٌراد والتصدٌر(  العمالة تورٌد ودون واالعالن

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255323 تارٌخ وفً 57566   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا توفٌك دمحم -  55

 ( االنترنت خدمات دون)  ومطعم كافٌه/  النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25255323 تارٌخ وفً 56382   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحساٌب ابو دمحم فتحى دمحم -  52

 الكمبٌوتر واجهزه العماله تورٌد فٌماعدا)  عمومٌه وتورٌدات ورحالت ثمٌل نمل/  النشاط اضافه:  التأشٌر وصف

 ( السٌاحه دون العربٌه مصر جمهورٌه داخل ورحالت واالعالن والدعاٌه الطباعه ادوات دون ومستلزماته

,  النشاط تعدٌل تم25255323 تارٌخ وفً 54396   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان دمحم كارم اسالم -  53

 االنترنت خدمات دون كافٌه/  النشاط اضافه:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255324 تارٌخ وفً 5545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم راغب على عٌد -  54

 بعد العسكرٌه والمالبس واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما) مكتبه:  التأشٌر

 (زمه الال التراخٌص علً الحصول

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 56283   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم سٌد احمد -  55

 كافتٌرٌات وتاجٌر اطفال مالهً تاجٌر/ نشاط اضافه:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 53246   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود مصطفى احمد -  56

 والتشطٌبات والنجاره والكهرباء مٌتالااللو وتركٌب صٌانه اعمال/  نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 55533   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد احمد فتحى دمحم -  57

 الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما المحمول خدمات لجمٌع وسوفت صٌانه مركز:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57425   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمتعال دمحم صبٌح رأفت احمد -  5

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57439   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحجر سٌد محمود دمحم -  2

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالك عبد رمضان دمحم محمود -  3

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57472   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنفى كمال رمضان دمحم -  4

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صدٌك الرؤوف عبد سعٌد محمود -  5

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن احمد حسن -  6

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 57435   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ابراهٌم دمحم احمد -  7

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 57447   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان روبً محسن دنٌا -  8

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 57448   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان توفٌك دمحم فاتن -  9

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255323 تارٌخ وفً 57463   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مشحوت صالح ابراهٌم احمد -  55

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 55569   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم حسن -  55

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57427   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن خلف هانى -  52

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57445   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المورتً علً دمحم حسن عمرو -  53

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57487   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد توفٌك سعد دمحم -  54

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25255353 تارٌخ وفً 57454   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك وهبه وحٌد مصطفى -  55

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57428   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد العربى سعد -  56

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57444   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الخالك عبد احمد دمحم -  57

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 8589   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد منصور مسعد اسالم/ د صٌدلٌة -  58

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255324 تارٌخ وفً 57468   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فهمً محمود سٌد دمحم -  59

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57495   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد العاطً عبد علً دمحم -  25

 خاص: التأشٌر وصف, 

 الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌشٌنى على محسن سعٌد -  25

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57434   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بدر داود حسن مصطفى -  22

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255323 تارٌخ وفً 57467   برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، مصطفً حسن  دمحم بكر ابو -  23

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255329 تارٌخ وفً 57478   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوكٌل دمحم على محمود حازم -  24

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57485   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبدالمالن فاروق ٌحى -  25

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 57459   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه سالمه بكر سٌد -  26

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ٌونس عادل شٌماء -  27

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57442   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاكٌوس شحاته ناجً ابراهٌم -  28

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57454   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم سٌد ثابت رمضان -  29

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 57456   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطا اسحك عاٌد بٌشوي -  35

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57475   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالعزٌز كمال محمود -  35

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57452   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بٌومى مصطفى احمد -  32

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57425   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عشم صبحى نبٌل طارق -  33

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57443   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الرحمن عبد هللا شاكر اشرف -  34

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر دمحم فاٌد سٌد احمد -  35

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255328 تارٌخ وفً 57475   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالمنعم عاطف -  36

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57484   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن عبدالسالم حسنٌن مصطفى -  37

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57454   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالخالك عبدالرحمن اٌه -  38

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57445   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم الهادي عبد رجب دمحم -  39

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57453   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا الدٌن محى ابوالوفا -  45

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255329 تارٌخ وفً 57477   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالبالى دمحم خالد -  45

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57482   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسٌن على دمحم -  42

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57486   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد ابراهٌم سالمه دمحم -  43

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57398   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب عكاشه دمحم عبدالوهاب -  44

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255353 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى عبداللطٌف سٌد صفاء -  45

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255353 تارٌخ وفً 57457   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالعزٌز حسن مصطفى -  46

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 57462   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد احمد مصطفً -  47

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم الراضى عبد حسٌن اسماء -  48

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57426   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم الحمد ابو محمود -  49

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 57457   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسلم كرٌم مفرج احمد -  55

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57474   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن محمود عبدالحمٌد هوٌده -  55

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57489   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعً حسن الفتاح عبد دمحم -  52

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57425   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد عبدهللا دمحم دمحم -  53

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 57432   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم طاهر دمحم عمرو -  54

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57433   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ذكى طه شامل -  55

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255323 تارٌخ وفً 57464   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد احمد احمد محمود -  56

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255329 تارٌخ وفً 57485   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على جمال على والء -  57

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57397   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمال دمحم/ د صٌدلٌة -  58

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل مصطفى انور عمرو -  59

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57422   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالوهاب دمحم ولٌد -  65

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255356 تارٌخ وفً 55447   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس ابراهٌم الممص مالن بوال -  65

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 57458   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم محمود دمحم -  62

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57473   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد فؤاد سمٌر دمحم -  63

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57485   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الملٌجى دمحم كمال رأفت دمحم -  64

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 57429   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات عبدالسالم سٌد عبدالفتاح -  65

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 57435   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن دمحم مجدى -  66

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57435   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفٌظ سعٌد احمد -  67

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25255356 تارٌخ وفً 57437   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح على طه عطٌه احمد -  68

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57469   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد شعٌب احمد -  69

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57495   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شعبان ٌوسف -  75

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57424   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عرابى رضا دمحم -  75

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255354 تارٌخ وفً 56248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه جمعه حسن دمحم -  72

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57475   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد حسن ٌاسٌن -  73

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255328 تارٌخ وفً 57476   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم جمعه رمضان -  74

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255335 تارٌخ وفً 57483   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى نورالدٌن فخرى نورالدٌن -  75

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 57399   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ دمحم عبدالرحمن محمود -  76

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255353 تارٌخ وفً 57456   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد عزت محمود -  77

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57453   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد رمضان حسٌن -  78

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57446   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ٌاسٌن حمزه رجاء -  79

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 57452   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم محمود الطاهر السٌد محمود -  85

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 57465   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حسٌن احمد زٌنب -  85

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255352 تارٌخ وفً 57452   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االكول سالم دمحم حمدى -  82

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25255352 تارٌخ وفً 57453   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالعزٌز عبدالرحمن سعد -  83

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 57456   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالعظٌم رفعت احمد -  84

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 57457   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لرٌالص هللا عوض ماهر نسرٌن -  85

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 57455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد لرنى دمحم سناء -  86

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 57449   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌحً اسعد المرنً عصام -  87

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25255323 تارٌخ وفً 57465   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان على دمحم خٌرى -  88

 خاص: التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

/  لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 55899 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255353:  تارٌخ فى  ،  -  5

   S R F اف ار اس البدٌله الطاله وتورٌدات العمومٌه والتورٌدات العامه للمماوالت المنوره المدٌنه

/  لتصبح تجارٌه سمه اضافه: الى 53965 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255358:  تارٌخ فى  ،  -  2

   pillars contracting كونتراكتٌنج بٌلرز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  لتصبح التجارٌة السمة تعدٌل: الى 57383 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255355:  تارٌخ فى  ،  -  3

   األثاث لنمل امان مكتب

 مؤسسة/  تجارٌة سمة اضافة: الى 9645 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255355:  تارٌخ فى  ،  -  4

   والتصدٌر والتجارة للتكٌٌف التكٌٌف بٌت

 مؤسسة/  تجارٌة سمة اضافة: الى 57358 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255355:  تارٌخ فى  ،  -  5

   العمومٌة والتورٌدات العمومٌة للمماوالت المازن

 M G تجارٌه سمه اضافه: الى 55634 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255355:  تارٌخ فى  ،  -  6

   المحمول اجهزه غٌار ولطع طوخطو اجهزه لتجاره

 كٌان/  التجارٌه السمه اضافه: الى 57424 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255323:  تارٌخ فى  ،  -  7

   والتورٌدات العامه للمماوالت بٌلد

 لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 57542 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255324:  تارٌخ فى  ،  -  8

   New Energy  والصناعه للتجاره نٌوانرجً

/ لتصبح التجارٌه السمه تعدٌل: الى 55845 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255324:  تارٌخ فى  ،  -  9

   السٌارات غٌار لطع لتورٌد المراد

 التجارٌه السمه تعدٌل: الى 55533 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25255335:  تارٌخ فى  ،  -  55

   سوفت و صٌانه/لتصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 57395   برلم    25255358:  تارٌخ ،   هللا عوض انور احمد عبدالرحمن -  5

 57529   برلم    25255323:  تارٌخ ،   على ابراهٌم صالح ناصر -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25255354 تارٌخ وفى ،   54595:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكه و حسٌن لرنً حسٌن   - 5

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

 تم   25255354 تارٌخ وفى ،   55564:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكة و فهمى مورٌس ماٌكل   - 2

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

 تم   25255358 تارٌخ وفى ،   4835:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه احمد صدٌك فتحى   - 3

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

 تم   25255355 تارٌخ وفى ،   9556:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها الجواد عبد صالح نورا   - 4

 المالٌة مستحماته كافة شرٌن كل واستالم نهائٌا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   25255358 تارٌخ وفى ،   53386:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه الفتاح عبد عمر على شركه   - 5

 المالٌة مستحماته كافة شرٌن كل واستالم نهائٌا الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25255324 تارٌخ وفى ،   55935:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه فرج احمد فرج   - 6

 المالٌه حموله كافه شرٌن كل واستالم نهائٌا الشركه فسخ تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم 25255355،   تارٌخ وفً 8545، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه النبى عبد دمحم -  5

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   شٌرالتأ وصف

 تعدٌل تم 25255322،   تارٌخ وفً 56885، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه حسن احمد على عماد -  2

  جنٌه  555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 25255322،   تارٌخ وفً 56885، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه حسن احمد على عماد -  3

  جنٌه  555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم 25255323،   تارٌخ وفً 53752، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاه و رفعت مدحت -  4

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25255329،   تارٌخ وفً 5575، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه العال عبد دمحم العال عبد -  5

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 25255335،   تارٌخ وفً 56538، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الخالك عبد سعٌد دمحم -  6

  جنٌه  45555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 55569    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكة العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم عبد دمحم -  5

 عبدالعزٌز بن عمر ش 5/  لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255355

 - الرابع الدور - الذهبٌة برج

 تارٌخ وفً 55569    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم عبد دمحم -  2

 عبدالعزٌز بن عمر ش 5/  لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25255355

 - الرابع الدور - الذهبٌة برج

 العنوان تعدٌل تم 25255358 تارٌخ وفً 5457    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه خمٌس محمود دمحم -  3

 - االول الحى- العماري واالستثمار للمطاعم النٌل وادى شركة مبنً/  بعنوان للنشاط فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 - زاٌد الشٌخ -الخدمات منطمة

,  العنوان تعدٌل تم 25255323 تارٌخ وفً 53752    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و رفعت مدحت -  4

 (أ) نموذج(8)عنبر(535) رلم وحده سلٌم ساحل بمدٌنه الصناعً المجمع بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25255335 تارٌخ وفً 56538    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الخالك عبد سعٌد دمحم -  5

  منصور/  المراغً ش 44بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و االستٌراد/ /  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه جلهوم عبدهللا دمحم/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  5

 و الطبٌة الالغذائٌة و الغذائٌة المكمالت تورٌدات و التجارٌة الوكاالت و الغٌر لحساب التصدٌر فٌماعدا التصدٌر

 الخضروات و الغذائٌة المواد و منظفات و مطهرات و الطبٌة المستلزمات و االجهزة و التجمٌل مستحضرات و االعشاب

 االدوٌة شراء و بٌع و العمومٌة التورٌدات و الطبٌة التوكٌالت و التجارٌة التوكٌالت و الغٌر لدى التصنٌع و الفاكهة و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر أجهزة و البشرٌة األدوٌة تورٌد فٌماعدا)   البٌطرٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255352 تارٌخ وفً 54552   برلم لٌدها سبك  ،(  العمالة تورٌد

 لحساب التصدٌر فٌماعدا التصدٌر و االستٌراد/ /  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه خطاب سامح -  2

 و التجمٌل مستحضرات و االعشاب و الطبٌة الالغذائٌة و الغذائٌة المكمالت تورٌدات و التجارٌة الوكاالت و الغٌر

 و الغٌر لدى التصنٌع و الفاكهة و الخضروات و الغذائٌة المواد و منظفات و مطهرات و الطبٌة المستلزمات و االجهزة

 األدوٌة تورٌد فٌماعدا)   البٌطرٌة االدوٌة شراء و بٌع و العمومٌة التورٌدات و الطبٌة التوكٌالت و التجارٌة التوكٌالت

   برلم لٌدها سبك  ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر أجهزة و البشرٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255352 تارٌخ وفً 54552

 الكتابٌه االدوات ومستلزمات والتصدٌر االستٌراد/  نشاط الغاء  بسٌطة توصٌة ، شركاة و مهران عادل احمد -  3

 توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255358 تارٌخ وفً 55632   برلم لٌدها سبك  ، والشبكات والكمبٌوتر

 بسٌطة

/  النشاط واصبح الجمركى والتخلٌص االستٌراد نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشرٌكته دمحم الشافعى ابراهٌم عدلى -  4

 الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر اجهزة فٌماعدا)  واالضافة بالخصم ملزمه لجهات العمومٌة والتورٌدات التصدٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25255355 تارٌخ وفً 55572   برلم لٌدها سبك  ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن والدعاٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر

 وتجمٌع تصنٌع نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، شركائه و رمضان صاٌن دمحم وعنهم شحاتة رمضان صاٌن/  ورثة -  5

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255357 تارٌخ وفً 9522   برلم لٌدها سبك  ، والكهربائٌه المنزلٌه االجهزه

 بسٌطة توصٌة

 طبٌه ومستلزمات مكتبٌه وادوات بناء مواد تورٌدات نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه حسن احمد على عماد -  6

,  النشاط تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 56885   برلم لٌدها سبك  ، والدعاٌه واالعالن التصوٌر ودون االدوٌه دون

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف

 طبٌه ومستلزمات مكتبٌه وادوات بناء مواد تورٌدات نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشرٌكه حسن احمد على عماد -  7

,  النشاط تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 56885   برلم لٌدها سبك  ، والدعاٌه واالعالن التصوٌر ودون االدوٌه دون

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف

 وتجارة عمومٌة ومماوالت تورٌدات/  لٌصبح الشركة غرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شرٌكة و هاشم رجب نصر -  8

 ورٌدت ودون واالعالن والدعاٌة الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر أجهزة فٌماعدا)  والتصدٌر بأنواعها الرخام

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 54475   برلم لٌدها سبك  ،(  العمالة

 تورٌدات/  لٌصبح الشركة غرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ربٌع على دمحم ناجى/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  9

 والدعاٌة الطباعة وادوات ومستلزماتها الكمبٌوتر أجهزة فٌماعدا)  والتصدٌر بأنواعها الرخام وتجارة عمومٌة ومماوالت

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25255325 تارٌخ وفً 54475   برلم لٌدها سبك  ،(  العمالة تورٌد ودون واالعالن

 بسٌطة توصٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25255322 تارٌخ وفً 56885   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه حسن احمد على عماد -  5

 تضامن شركة: التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االسم تعدٌل: الى 54552 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25255352:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشرٌكه جلهوم عبدهللا دمحم/  لٌصبح التجاري

 اسم تعدٌل: الى 54475 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25255325:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشركاه ربٌع على دمحم ناجى/  لٌصبح الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حك وله منفردا المتضامن االول للشرٌن االداره حك  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سٌد اسماعٌل حسٌن دمحم -  5

   برلم    25255358:  تارٌخ ، الشركه اصول وكافه الشركه وسٌارات وعمارات اصول كافه فى منفردا بالبٌع التصرف

8829 

 حك وله منفردا المتضامن االول للشرٌن االداره حك  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سٌد اسماعٌل حسٌن دمحم -  2

   برلم    25255358:  تارٌخ ، الشركه لاصو وكافه الشركه وسٌارات وعمارات اصول كافه فى منفردا بالبٌع التصرف

8829 

 حك وله منفردا المتضامن االول للشرٌن االداره حك  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  سٌد اسماعٌل حسٌن دمحم -  3

   برلم    25255358:  تارٌخ ، الشركه اصول وكافه الشركه وسٌارات وعمارات اصول كافه فى منفردا بالبٌع التصرف

8829 

 االداره حك(  مهران عبدالحمٌد عادل)  الثانى للطرف  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مهران عبدالحمٌد عادل -  4

    25255358:  تارٌخ ، الشركه اغراض وضمن الشركه بعنوان منه الصادره االعمال تكون ان بشرط منفردا والتولٌع

 55632   برلم

 محمود دمحم/ الساده -: لتصبح والتولٌع االدارة تعدٌل  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  خمٌس محمود دمحم محمود -  5

 وشراء وبٌع والتولٌع االدارة فً الصالحٌات كافة منفردٌن الحك ولهما محمود طارق ودمحم خمٌس محمود دمحم ودمحم خمٌس

 الرهن حك عدا فٌما الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل الشبكات علً والتولٌع السٌارات

   برلم    25255358:  تارٌخ ،.  منفردا خمٌس محمود دمحم/ السٌد االول لطرف والصرف والمبض والبنون وااللتراض

5457 

 خمٌس محمود دمحم/ الساده -: لتصبح والتولٌع االدارة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  على خمٌس محمود دمحم -  6

 وشراء وبٌع والتولٌع االدارة فً الصالحٌات كافة منفردٌن الحك ولهما محمود طارق ودمحم خمٌس حمودم دمحم ودمحم

 الرهن حك عدا فٌما الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل الشبكات علً والتولٌع السٌارات

   برلم    25255358:  تارٌخ ،.  منفردا خمٌس محمود دمحم/ السٌد االول لطرف والصرف والمبض والبنون وااللتراض

5457 

 الشٌكات على التولٌع حك لهم من اختٌار تم  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  محمود عبدالصمد عمر دمحم -  7

 حاله وفى الصندوق امٌن عبدهللا حسن سٌد/  والسٌد المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد وهم الصرف ومستندات

 سٌد/  السٌد مع الرئٌس نائب دمحم عبدالحلٌم امٌر/  السٌد عنه ٌنوب المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد غٌاب حاله

 7542   برلم    25255325:  تارٌخ ، الصندوق امٌن عبدهللا حسن

 الشٌكات على التولٌع حك لهم من اختٌار تم  ادارة مجلس رئٌس نائب  تعاونٌة جمعٌة  عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم امٌر -  8

 حاله وفى الصندوق امٌن عبدهللا حسن سٌد/  والسٌد المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد وهم الصرف ومستندات

 سٌد/  السٌد مع الرئٌس نائب دمحم عبدالحلٌم امٌر/  السٌد عنه ٌنوب المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد غٌاب حاله

 7542   برلم    25255325:  تارٌخ ، الصندوق امٌن عبدهللا حسن

 ومستندات الشٌكات على التولٌع حك لهم من اختٌار تم  صندوق امٌن  تعاونٌة جمعٌة  محمود عبدهللا حسن سٌد -  9

 غٌاب حاله حاله وفى الصندوق امٌن عبدهللا حسن سٌد/  والسٌد المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد وهم الصرف

 حسن سٌد/  السٌد مع الرئٌس نائب دمحم عبدالحلٌم امٌر/  السٌد عنه ٌنوب المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد

 7542   برلم    25255325:  تارٌخ ، الصندوق امٌن عبدهللا

 ومستندات الشٌكات على التولٌع حك لهم من اختٌار تم  سكرتٌر  تعاونٌة جمعٌة  عوٌس مصطفى جمٌل دمحم -  55

 غٌاب حاله حاله وفى الصندوق امٌن عبدهللا حسن سٌد/  والسٌد المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد وهم الصرف

 حسن سٌد/  السٌد مع الرئٌس نائب دمحم عبدالحلٌم امٌر/  السٌد عنه ٌنوب المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد

 7542   برلم    25255325:  تارٌخ ، الصندوق امٌن عبدهللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشٌكات على التولٌع حك لهم من اختٌار تم  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  عبداللطٌف حسن دمحم ٌاسر -  55

 حاله وفى الصندوق امٌن عبدهللا حسن سٌد/  والسٌد المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد وهم الصرف ومستندات

 سٌد/  السٌد مع الرئٌس نائب دمحم عبدالحلٌم امٌر/  السٌد عنه ٌنوب المجلس رئٌس عبدالصمد عمر دمحم/  السٌد غٌاب حاله

 7542   برلم    25255325:  تارٌخ ، الصندوق امٌن عبدهللا حسن

 والتولٌع االداره بند لٌصبح والتولٌع االداره بند تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حماده السٌد السٌد دمحم -  52

 وضمن الشركه غرض لتحمٌك منها تصدر التً االعمال تكون ان بشرط منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للطرفٌن موكله

 56885   برلم    25255322:  تارٌخ ، وبعنوانها اغراضها

 والتولٌع االداره بند لٌصبح والتولٌع االداره بند تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حماده السٌد السٌد دمحم -  53

 وضمن الشركه غرض لتحمٌك منها تصدر التً االعمال تكون ان بشرط منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن للطرفٌن موكله

 56885   برلم    25255322:  تارٌخ ، وبعنوانها اغراضها

 بطرس الرومانً الشرٌن خروج  بالعمد مذكور موصى شرٌن خروج  بسٌطة توصٌة  لولا بطرس نادى رومانى -  54

 53752   برلم    25255323:  تارٌخ ، مستحماته كافه واستلم الشركه من لولا

 الشرٌن خروج  بالعمد مذكور موصى شرٌن دخول  بسٌطة توصٌة  هللا جاب ٌنى رفعت مدحت باتٌر فٌلو -  55

 53752   برلم    25255323:  تارٌخ ، مستحماته كافه واستلم الشركه من لولا بطرس الرومانً

 ، المالٌة حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ربٌع على دمحم ناجى -  56

 54475   برلم    25255325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، المالٌة حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على دمحم ناجى احمد -  57

 54475   برلم    25255325

 ، المالٌة حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ربٌع على دمحم ناجى -  58

 54475   برلم    25255325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، ٌةالمال حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على دمحم ناجى احمد -  59

 54475   برلم    25255325

 حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد هاشم رجب نصر -  25

 54475   برلم    25255325:  تارٌخ ، المالٌة

 حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد هاشم رجب نصر -  25

 54475   برلم    25255325:  تارٌخ ، المالٌة

 للطرف والتولٌع االدارة/  والتولٌع االدارة تعدٌل  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ربٌع على دمحم ناجى -  22

 أو األدارٌة الجهات مع والتعامل للشركة الجارى بالنشاط تتعلك التً المسائل فً لانونا عنه ٌنوب من أو منفردا األول

 أو االلتراض أو تبعً أو أصلً عٌنً حك تمرٌر أو الشركة أصول رهن أو بٌع حك وله كانت أٌا الحكومٌة المصالح

 تارٌخ ، الشركة شئون ٌخص ما كل فً الغٌر توكٌل أو تفوٌض حك وله للتنمٌة األجتماعً الصندوق أو البنون من الرهن

 54475   برلم    25255325: 

 األول للطرف والتولٌع االدارة/  والتولٌع االدارة تعدٌل  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على دمحم ناجى احمد -  23

 المصالح أو األدارٌة الجهات مع والتعامل للشركة الجارى بالنشاط تتعلك التً المسائل فً لانونا عنه ٌنوب من أو منفردا

 من الرهن أو االلتراض أو تبعً أو أصلً عٌنً حك تمرٌر أو الشركة أصول رهن أو بٌع حك وله كانت أٌا الحكومٌة

:  تارٌخ ، الشركة شئون ٌخص ما كل فً الغٌر توكٌل أو تفوٌض حك وله للتنمٌة األجتماعً الصندوق أو البنون

 54475   برلم    25255325

 للطرف والتولٌع االدارة/  والتولٌع االدارة تعدٌل  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  ربٌع على دمحم ناجى -  24

 أو األدارٌة الجهات مع والتعامل للشركة الجارى بالنشاط تتعلك التً المسائل فً لانونا عنه ٌنوب من أو منفردا األول

 أو االلتراض أو تبعً أو أصلً عٌنً حك تمرٌر أو الشركة أصول رهن أو بٌع حك وله كانت أٌا الحكومٌة المصالح

 تارٌخ ، الشركة شئون ٌخص ما كل فً الغٌر توكٌل أو تفوٌض حك وله للتنمٌة األجتماعً الصندوق أو البنون من الرهن

 54475   برلم    25255325: 

 األول للطرف والتولٌع االدارة/  والتولٌع االدارة تعدٌل  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على دمحم ناجى احمد -  25

 المصالح أو األدارٌة الجهات مع والتعامل للشركة الجارى بالنشاط تتعلك التً المسائل فً لانونا عنه بٌنو من أو منفردا

 من الرهن أو االلتراض أو تبعً أو أصلً عٌنً حك تمرٌر أو الشركة أصول رهن أو بٌع حك وله كانت أٌا الحكومٌة

:  تارٌخ ، الشركة شئون ٌخص ما كل فً الغٌر توكٌل أو تفوٌض حك وله للتنمٌة األجتماعً الصندوق أو البنون

 54475   برلم    25255325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتولٌع االدارة/  والتولٌع االدارة تعدٌل  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد هاشم رجب نصر -  26

 الجهات مع والتعامل للشركة الجارى بالنشاط تتعلك التً المسائل فً لانونا عنه ٌنوب من أو منفردا األول للطرف

 أو تبعً أو أصلً عٌنً حك تمرٌر أو الشركة أصول رهن أو بٌع حك وله كانت أٌا الحكومٌة المصالح أو األدارٌة

 شئون ٌخص ما كل فً الغٌر توكٌل أو تفوٌض حك وله للتنمٌة األجتماعً الصندوق أو البنون من الرهن أو االلتراض

 54475   برلم    25255325:  تارٌخ ، الشركة

 والتولٌع االدارة/  والتولٌع االدارة تعدٌل  متخارج شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد هاشم رجب نصر -  27

 الجهات مع والتعامل للشركة الجارى بالنشاط تتعلك التً المسائل فً لانونا عنه ٌنوب من أو منفردا األول للطرف

 أو تبعً أو أصلً عٌنً حك تمرٌر أو الشركة أصول رهن أو بٌع حك وله كانت أٌا الحكومٌة المصالح أو األدارٌة

 شئون ٌخص ما كل فً الغٌر توكٌل أو تفوٌض حك وله للتنمٌة األجتماعً الصندوق أو البنون من الرهن أو االلتراض

 54475   برلم    25255325:  تارٌخ ، الشركة

 حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  على العال عبد دمحم عادل -  28

 5575   برلم    25255329:  تارٌخ ، المالٌة

 حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  على العال عبد دمحم احمد -  29

 5575   برلم    25255329:  تارٌخ ، المالٌة

 ، المالٌة حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم -  35

 5575   برلم    25255329:  تارٌخ

 حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  على العال عبد دمحم عادل -  35

 5575   برلم    25255329:  تارٌخ ، المالٌة

 حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  على العال عبد دمحم احمد -  32

 5575   برلم    25255329:  تارٌخ ، المالٌة

 ، المالٌة حموله كافة واستالمه الشركة من خروجه  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم -  33

 5575   برلم    25255329:  تارٌخ

 حك/  لٌصبح والتولٌع االدارة  بند تعدٌل  متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  على العال عبد دمحم عادل -  34

 عن نٌابة التولٌع طرف لكل وٌحك منفردٌن أو مجتمعٌن والرابع االول الطرفٌن حك من الشركة عن والتولٌع االدارة

 تارٌخ ، الشركاء جمٌع من تصدر أن فٌلزم عمارات بٌع أو رهن من تصرفات وأي الشركة غرض تحمٌك بشرط الشركة

 5575   برلم    25255329: 

 حك/  لٌصبح والتولٌع االدارة  بند تعدٌل  متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  على العال عبد دمحم احمد -  35

 عن نٌابة التولٌع طرف لكل وٌحك منفردٌن أو مجتمعٌن والرابع االول الطرفٌن حك من الشركة عن والتولٌع االدارة

 تارٌخ ، الشركاء جمٌع من تصدر أن فٌلزم عمارات بٌع أو رهن من تصرفات وأي الشركة غرض تحمٌك بشرط الشركة

 5575   برلم    25255329: 

 االدارة حك/  لٌصبح والتولٌع االدارة  بند تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم -  36

 الشركة عن نٌابة التولٌع طرف لكل وٌحك منفردٌن أو مجتمعٌن والرابع االول الطرفٌن حك من الشركة عن والتولٌع

:  تارٌخ ، الشركاء جمٌع من تصدر أن فٌلزم عمارات بٌع أو رهن من تصرفات وأي الشركة غرض تحمٌك بشرط

 5575   برلم    25255329

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه جلهوم عبدهللا دمحم/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  5

 54552   برلم    25255352:  تارٌخ

   برلم    25255352:  تارٌخ ، تضامن شركة هعن ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه خطاب سامح -  2

54552 

   برلم    25255354:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شرٌكة و فهمى مورٌس ماٌكل -  3

55564 

   برلم    25255354:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شرٌكه و حسٌن لرنً حسٌن -  4

54595 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    25255354:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شرٌكه و حسٌن لرنً حسٌن -  5

54595 

   برلم    25255358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه احمد صدٌك فتحى -  6

4835 

   برلم    25255358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شركاة و مهران عادل احمد -  7

55632 

   برلم    25255358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه اسماعٌل حسٌن دمحم -  8

8829 

    25255358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه اسماعٌل حسٌن دمحم -: اصبح -  9

 8829   برلم

    25255358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه اسماعٌل حسٌن دمحم/ اصبح -  55

 8829   برلم

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكة العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم عبد دمحم -  55

 55569   برلم    25255355

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكة العظٌم عبد العزٌز عبد العظٌم عبد دمحم -  52

 55569   برلم    25255355

    25255355:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها الجواد عبد صالح نورا -  53

 9556   برلم

   برلم    25255355:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه النبى عبد دمحم -  54

8545 

    25255355:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته دمحم الشافعى ابراهٌم عدلى -  55

 55572   برلم

 توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  كائهشر و رمضان صاٌن دمحم وعنهم شحاتة رمضان صاٌن/  ورثة -  56

 9522   برلم    25255357:  تارٌخ ، بسٌطة

   برلم    25255358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه خمٌس محمود دمحم -  57

5457 

    25255358:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه الفتاح عبد عمر على شركه -  58

 53386   برلم

    25255322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه حسن احمد على عماد -  59

 56885   برلم

   برلم    25255322:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه حسن احمد على عماد -  25

56885 

   برلم    25255323:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شركاه و رفعت مدحت -  25

53752 

   برلم    25255324:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه فرج احمد فرج -  22

55935 

   برلم    25255325:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شرٌكة و هاشم رجب نصر -  23

54475 

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه ربٌع على دمحم ناجى/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  24

 54475   برلم    25255325:  تارٌخ

    25255329:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه العال عبد دمحم العال عبد -  25

 5575   برلم

   برلم    25255335:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه الخالك عبد سعٌد دمحم -  26

56538 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9595   برلم    25255355:  تارٌخ ، 482    عبٌد السٌد ابراهٌم دمحم -  5

 55957   برلم    25255355:  تارٌخ ، 486    العزٌز عبد دمحم محمود دمحم -  2

 52555   برلم    25255355:  تارٌخ ، 484    العال عبد سٌد فرغلى دمحم عمر -  3

 52332   برلم    25255355:  تارٌخ ، 475    بخٌت عبدالعال احمد المتعال عبد -  4

 9595   برلم    25255355:  تارٌخ ، 485    عبٌد السٌد ابراهٌم دمحم -  5

 9595   برلم    25255355:  تارٌخ ، 485    عبٌد السٌد ابراهٌم دمحم -  6

 55555   برلم    25255355:  تارٌخ ، 485    حربى دمحم دمحم الرحمن عبد -  7

 52533   برلم    25255352:  تارٌخ ، 495    محمود على عبدهللا صابر -  8

 5665   برلم    25255352:  تارٌخ ، 495    الحمٌد عبد على ولد دمحم -  9

 8945   برلم    25255352:  تارٌخ ، 492    الغنى عبد كامل دمحم احمد -  55

 52525   برلم    25255352:  تارٌخ ، 495    ابوالسعود جاد عادل امل -  55

 7553   برلم    25255353:  تارٌخ ، 555  2525/52/58 حتى سارى  سعد دمحم حسٌن سعٌد/   د -  52

 7262   برلم    25255353:  تارٌخ ، 555    دمحم احمد نادر دمحم -  53

 8859   برلم    25255353:  تارٌخ ، 557    للتورٌدات الجارحى -  54

 8859   برلم    25255353:  تارٌخ ، 558    للتورٌدات الجارحى -  55

 55577   برلم    25255354:  تارٌخ ، 554    العال عبد سٌد فؤاد فتحى -  56

 6552   برلم    25255354:  تارٌخ ، 559    حسٌن على احمد هند -  57

 6552   برلم    25255354:  تارٌخ ، 555    حسٌن على احمد هند -  58

 6552   برلم    25255354:  تارٌخ ، 555    حسٌن على احمد هند -  59

 9265   برلم    25255354:  تارٌخ ، 557    عرام عمر دمحم دمحم -  25

 55563   برلم    25255357:  تارٌخ ، 535    المطلب عبد الوهاب عبد هللا عبد سٌد -  25

 7269   برلم    25255357:  تارٌخ ، 523    دمحم احمد رشاد ولٌد -  22

 3846   برلم    25255358:  تارٌخ ، 534    البحٌرى عفاف/ د صٌدلٌه -  23

 3846   برلم    25255358:  تارٌخ ، 535    البحٌرى عفاف/ د صٌدلٌه -  24

 395   برلم    25255359:  تارٌخ ، 552    بخٌت محمود حنفى -  25

 395   برلم    25255359:  تارٌخ ، 554    بخٌت محمود حنفى -  26

 55864   برلم    25255359:  تارٌخ ، 555    حبٌب المطب ابراهٌم احمد -  27

 557   برلم    25255359:  تارٌخ ، 548    الكرٌم عبد دمحم الكرٌم عبد -  28

 55633   برلم    25255359:  تارٌخ ، 556    سلٌمان مابراهٌ مصطفى عماد -  29

 395   برلم    25255359:  تارٌخ ، 553    بخٌت محمود حنفى -  35

 395   برلم    25255359:  تارٌخ ، 555    بخٌت محمود حنفى -  35

 55396   برلم    25255355:  تارٌخ ، 562    ربه عبد محمود دمحم فاطمة -  32

 55723   برلم    25255355:  تارٌخ ، 565    الهادى عبد ذكى مدحت خالد -  33

 9645   برلم    25255355:  تارٌخ ، 575    ابراهٌم السعٌد عرفة دمحم -  34
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