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عن خدمات نظافة  81887برلم  21191119، لٌد فى  11110111عادل اسحاق جرجس سولاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش فتحً هندي من ش بدٌر ذكري 26، بجهة : 

عن االستٌراد والتصدٌر  81866برلم  21191118، لٌد فى  5111110111دمحم علً احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش مكسر الخشب 7، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19فٌما عدا المجموعة 

عن تورٌدات  81882برلم  21191119، لٌد فى  251110111دمحم حسن فهمى على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش دمحم زؼلول المنٌل 11عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  81812برلم  21191111، لٌد فى  151110111هٌم الؽلبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرفت السٌد ابرا -  4

 المنٌل -شارع عبدالعزٌز ال سعود  137مستلزمات فنادق ، بجهة : 

عن ورشة  81817برلم  21191111، لٌد فى  511110111مإمن احمد مصطفى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش مجدى السٌد من ابو برٌن 16عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة :  مالبس فٌما

عن بٌع مصوؼات  81831برلم  21191112، لٌد فى  111110111محمود سٌد محمود عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش كٌالنى شلهوب من ش الفٌوم دار السالم 28، بجهة : 

عن االستٌراد  81851برلم  21191116، لٌد فى  5111110111لبنً مجدي سعٌد بصلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 ش الورشة منشٌة ناصر 11، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19والتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

عن تجارة السجائر  81815برلم  21191111، لٌد فى  211111.111كرٌم دمحم دمحم دمحم الماشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 تمسٌم االصالح الزراعى 411ش   27 -والدخان والتمبائخ ، بجهة : دار السالم 

عن مماوالت  81941برلم  21191114، لٌد فى  1111110111ٌحى صابر مصرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 المعادى الجدٌدة-بالدور الثالث  11صمر لرٌش حجرة من شمة رلم مساكن  169، بجهة : عمار  1عمومٌة 

عن تورٌدات  81958برلم  21191115، لٌد فى  211110111محمود نصر احمد عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الممطم -شركة النٌل الهضبة الوسطً 4أ شمة  186عمومٌة ومماوالت عامة ونمل ، بجهة : 
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 بالدور الرابع عابدٌن 419ش عبد العزٌز جاوٌش باب اللوق شمة  21العمومٌه ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  81968برلم  21191115، لٌد فى  251110111سمر عبد المنعم دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12
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 33ش سوق السمن المدٌم سابما وحالٌا  11بالعمار  5العسكرٌة ، بجهة : محل رلم  عدا المالبس

عن ورشة  82179برلم  21191123، لٌد فى  511110111دمحم دمحم عبد الظاهر عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

عامة والتورٌدات العمومٌة والتصدٌر ، بجهة : لطعة جلً وتمطٌع الرخام والجرنٌت وتورٌد وتركٌب الرخام والجرنٌت والمماوالت ال

25 w ش الورش الصؽٌره ارض المربع الجدٌد خلؾ مصنع العظم شك الثعبان  طره 

عن بماله شامله ،  82145برلم  21191131، لٌد فى  511110111دمحم محمود احمد حسبو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 1محمود الشاذلً التل ش علً  11 -بجهة : دار السالم 

عن مكتب تشطٌب  81864برلم  21191118، لٌد فى  111110111اٌمن مراد عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 البترول الداخلى الممطم 9ش  1عمار  7689عمارى ومماوالت ، بجهة : ق 

عن بٌع ادوات  81891برلم  21191119، لٌد فى  111110111لرنً احمد ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ش نبٌل الولاد م ناصر 111 -منزلٌة ، بجهة : الجمالٌة 

عن صٌدلٌة ،  81911برلم  21191111، لٌد فى  511110111السعٌد منصور عبده سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 منطمة تمسٌم الجمعٌة التعاونٌة 17بجهة : لطعة 

عن مكتب  81828برلم  21191112، لٌد فى  111110111احمد شرٌؾ جابر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 دار السالم-ش محى العٌسوى الفتح جزٌرة  78، بجهة :  1مماوالت 

ن مماوالت ع 81841برلم  21191113، لٌد فى  1111110111منار رمضان فرؼلى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 114الجدٌده ش  51عمومٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شمه بالعمار 

عن تورٌدات  81865برلم  21191118، لٌد فى  111110111احمد دمحم بٌومى دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 م الماهرة الممطم 111ب  11عمومٌة ، بجهة : شمة 

عن مماوالت عامة  81977برلم  21191115، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   هٌثم رجاء علً كامل  ، -  24

 شرق االوتوستراد 5الدور الثالث مبنب جولدن جٌت لطعة رلم  M3-56وتورٌدات واستثمار عماري ، بجهة : الوحدة 

عن تورٌدات  82139برلم  21191122ى ، لٌد ف 311110111سلمى هشام شافعى نصر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 (112م بٌتشو امرٌكان سٌتى الدور التاسع ) 133، بجهة :  1المستلزمات وادوات التجمٌل 

عن محل عصٌر  82135برلم  21191122، لٌد فى  51110111سمحً عبدالماجد عبدالرشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 سلطانالشارع الجدٌد ببرام  5لصب ، بجهة : 

عن مطعم  82161برلم  21191123، لٌد فى  511110111محمود عبد المجٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 دوحه ماسبٌرو بوالق 11ش الجالء م عبد المنعم محل  4سندوتشات سرٌعه ، بجهة : 

عن ورشة  82173برلم  21191123، لٌد فى  511110111اٌهاب فتحى عبدالحفٌظ دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش االسعاؾ شك الثعبان طره w 25جلى وتمطٌع الرخام والجرانٌت وتورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة ، بجهة : ورشة 

عن بٌع حلوى جافة ، بجهة :  82113برلم  21191128، لٌد فى  11110111زٌنب دمحم رشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29
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عن مكتب تورٌد  82114برلم  21191117، لٌد فى  121110111عمرو اشرؾ محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش ظرٌفه 25مستلزمات محاجر ، بجهة : 

عن ورشة جلى  82176برلم  21191123 ، لٌد فى 511110111السٌد عبد اللطٌؾ حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33
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عن ورشة جلى  82176برلم  21191123، لٌد فى  511110111السٌد عبد اللطٌؾ حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش مصنع المٌروان من ش الشجرة شك الثعبان طره المعادى W 35ٌع الرخام والجرانٌت والمماوالت العامه ، بجهة : لطعة وتمط

عن مماوالت عمومٌة  82148برلم  21191131، لٌد فى  1111110111احمد دمحم سالم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 115ش  96سابما  115ب ش  58وتورٌدات واعمال هندسٌة ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  82131برلم  21191131، لٌد فى  111110111سٌد دمحم السٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش مهذب الدٌن الحكٌم الحلمٌه الجدٌده 81 -، بجهة : الخلٌفه  1وتؤجٌر فساتٌن الزفاؾ 

عن مماوالت عامة ،  81911برلم  21191111، لٌد فى  511110111على دمحم على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 شارع محطه المدابػ بجوار مسجد السنٌة 18بجهة : 

طع ؼٌار عن تجاره ل 81869برلم  21191118، لٌد فى  211110111ممدوح دمحم طلبه حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 صمر لرٌش 215السٌارات ، بجهة : المحل بالعمار 

عن تجارة اثاث  81923برلم  21191113، لٌد فى  51110111امٌل مٌالد صموئٌل شاروبٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 عمارات شركة المعادي للتعمٌر الالسلكً 3/2، بجهة : 

عن  81829برلم  21191112، لٌد فى  51110111م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامة عبد العظٌم عبد المنعم عبد العظٌ -  41

 ش السبع لاعات البحرٌة باالرضً داخل العمارة 45تجارة خردوات ، بجهة : 

عن بٌع محمول  81949برلم  21191114، لٌد فى  111110111شعٌب دمحم خلؾ هللا فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 حارة احمد سعد النجاح ع خٌر هللا دار السالم 1فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة :  واكسسوارته )

 81951برلم  21191114، لٌد فى  1111110111عماد الدٌن عبدالرحمن الخضٌرى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 الممطم- 1شمة  9ش 8841، بجهة : ق  1عن تورٌد لطع ؼٌار السٌارات 

 81986برلم  21191116، لٌد فى  511110111اشرؾ دمحم عبد المنعم احمد مرسى الزرلا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ش ل الجزائر المعادى الجدٌده 43عن اداره المطاعم والكافٌهات ، بجهة : 

عن مماوالت  81963برلم  21191115، لٌد فى  111110111فهد عبد العزٌز محمود سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 71ش الحسٌنً من ش  1وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌة  82123برلم  21191121، لٌد فى  1111110111هٌثم دمحم وجٌه زكرٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 زهراء المعادي -كان سٌتًمساكن بٌتشو امرٌ 42وورشة تصنٌع مالبس مع الجهة الملزمة بالخصم واالضافة فمط ، بجهة : 

عن تورٌدات  82156برلم  21191123، لٌد فى  811110111جمال ابراهٌم عبد الرحمن سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 شارع دمحم عبد الرحمن من شارع نور الدٌن عرب المعادي 18ؼذائٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تجارة اخشاب  82191برلم  21191127، لٌد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  سٌد عبدالصبور دمحم احمد  ، تاج -  47

 دار السالم-ش عبدالرحٌم المناوى من الحرٌة ع خٌر هللا  2، بجهة :  1لدٌمة ومخلفات وخرده 

بئة وتؽلٌؾ مواد عن تع 82189برلم  21191127، لٌد فى  1111110111دمحم سعٌد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48
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عن ترزى )تصلٌح  81935برلم  21191114، لٌد فى  51110111رجب السٌد صدٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش الطٌران الدوٌمة منشٌة ناصر 68مالبس (فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن شحن برى داخلى  81998برلم  21191117، لٌد فى  51110111دمحم عماد عثمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش معروؾ شمه بالدور الرابع 5وتخلٌص جمروكى ، بجهة : 

رؾ عن االش 82114برلم  21191121، لٌد فى  211110111مدحت صالح معوض سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 زهراء 7ق  2الدور الثانى عمار  14على اعمال التشطٌبات الداخلٌه ، بجهة : شمه 

عن ورشة  82197برلم  21191128، لٌد فى  111110111عالء رمضان محمود بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش فهٌم عبدالخالك الفٌوم 31 -مالبس جاهزة ، بجهة : دار السالم

عن توكٌالت تجارٌة  82128برلم  21191129، لٌد فى  21111110111دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم  -  53

، بجهة : ؼرفة  19والمجموعة  6من المجموعة  36وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر والتصدٌر واالستٌراد فٌما عدا الفمرة 

 ش عمارات النخٌل الممطم 49بالعمار  3من شمة 

عن  82163برلم  21191131، لٌد فى  151110111ٌاسمٌن عبدالواحد حسن عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 كوتسٌكا -ش دمحم بٌومً  27 -، بجهة : المعادي  1تورٌدات عمومٌه 

بٌع حداٌد وبوٌات  عن 75732برلم  21191116، لٌد فى  511110111دمحم رشاد احمد خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش الجامع 23، بجهة :  1

عن تجهٌز وبٌع  81821برلم  21191112، لٌد فى  511110111اسامة عبدهللا دمحم على الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 أ ش المبتدٌان 51، بجهة :  1مكرونة 

عن ورشة جلى  81896برلم  21191119ٌد فى ، ل 511110111اشرؾ عرفه محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

ش الورش  خلؾ مصنع  W 41وتمطٌع الرخام والجرانٌت وتورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت والمماوالت العمومٌة ، بجهة : لطعه 

 عماد ابو ؼدٌة شك الثعبان ش العظم طره المعادى

عن مماوالت  81918برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم فاروق عباس عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ش السنوسً من شارع عبدالحمٌد مكً حدائك النعادي 9عامة وانشاء وتجهٌز المنشؤت الرٌاضٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌة  81911برلم  21191111، لٌد فى  111110111هٌثم دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 المطامٌة-طرٌك الدائري  -/و ابراج سما9بالدور العاشر بالعمار رلم  111هة : الشمة رلم ، بج

عن تجاره لطع  81987برلم  21191116، لٌد فى  1111110111مصطفى حمدى فرج احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الدوٌمه منشٌه ناصر مساكن الحرفٌٌن 3محل رلم  2مدخل  33ؼٌار سٌارات مستعمله ، بجهة : بلون 

عن مماوالت  82129برلم  21191121، لٌد فى  111110111عبد الرحٌم امٌن دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ح 9ش مسجد الدعاه من ش  4وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن استٌراد و  82121برلم  21191121، لٌد فى  251110111كرٌمة رمضان محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش الصلٌبه ح االربعٌن شمه دور ارضى 27تصدٌر ، بجهة : 

عن حضانه  82152برلم  21191123، لٌد فى  211110111نرمٌن وجٌه شفٌك شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 المعادى الجدٌده ش فلسطٌن 46ش فلسطٌن المعادى الجدٌده سابما  142واداره حضانات ، بجهة : حالٌا 

عن مماوالت عامة ،  82181برلم  21191127، لٌد فى  211110111خالد دمحم ابراهٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش السكة الحدٌد منشٌة ناصر 7بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطحن بن  82119برلم  21191128، لٌد فى  211110111شٌماء سمٌر المتولى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 الممطم 1ش صالح الدٌن محل رلم  136، بجهة : 

تب عن مك 82111برلم  21191128، لٌد فى  211110111دمحم ابراهٌم دمحم رشوان رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بٌر ام سلطان -شارع المجارى عزبه دسولى  24الدارة وتشؽٌل المطاعم ، بجهة : 

عن  82141برلم  21191131، لٌد فى  511110111حسن الخطٌب محمود حسن حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ئك المعاديش دمحم علٌوه من ش الحرٌة ارض الجمعٌة حدا 37بٌعوتجارة احذٌة ، بجهة : دار السالم 

عن  82119برلم  21191117، لٌد فى  5111110111عماد الدٌن احمد محمود جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

مماوالت وتورٌدات عمومٌة واستٌراد وتصدٌر ومكافحه الحرٌك وانذار الحرٌك واعمال الكهرباء  والتٌار  الخفٌؾ والتحكم 

الكهربائٌة وكامٌرات المرالبة واالنظمة االمنٌة واعمال التدفئة والتهوٌة والتكٌٌؾ الهوائى  والبرمجة  واعمال المصاعد والساللم

havc  الكهرومٌكانٌكٌا وااللكترومٌكانٌكا والهٌدرومٌكانٌكا  ) فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول علً التراخٌص

 ش عمارات الكوٌتٌة 27، بجهة : عمار  2118لسنه  222درة برلم / صا 2119/1/2بتارٌخ  61الالزمة ( موافمة امنٌة رلم / 

عن استٌراد  81854برلم  21191116، لٌد فى  5111110111خضٌر دمحم خضٌر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

-شهٌد دمحم ابو شفرةش ال 8، بجهة : عمار  6من المجموعة  36والفمرو 19وتصدٌر وتورٌد حامالت زراعٌة فٌما عدا المجموعة 

 الممطم

عن بٌع هداٌا  81861برلم  21191116، لٌد فى  251110111عماد السٌد موسى دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش مصطفى رضا المنٌل 3واكسسوارات ولعب اطفال ، بجهة : 

عن ورشة جلى  81898برلم  21191119، لٌد فى  511110111حنان دمحم حافظ حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

ارض المربع الجدٌد ش الورش الصؽٌرة بجوار مصنع ابواللٌل خلؾ مصنع العظم  w 37وتمطٌع الرخام والجرانٌت ، بجهة : ق 

 شك الثعبان طره

عن كهربائى  81814برلم  21191111، لٌد فى  111110111حسٌن حسن حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش الطٌران الدوٌمة الجمالٌة 51ٌارات ، بجهة : س

عن تجارة وتورٌد  81813برلم  21191111، لٌد فى  111110111نجاح عبد المجٌد فإاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 الممطم الخلٌفة 7م العبد تعاونٌات محل  171منظفات ، بجهة : 

عن  81899برلم  21191119، لٌد فى  121110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفً ابو السعود عبدالممصود شعبان  -  74

 مخبز -زلاق سٌدي سعد من درب الشٌخ فراج 3مخبز بلدي نصؾ الً ، بجهة : 

عن تخلٌص جمركى  81912برلم  21191111، لٌد فى  251110111اشرؾ دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش الطحاوى 27وشحن ، بجهة : 

،  1عن حالق رجالى  81926برلم  21191113، لٌد فى  51110111دمحم زٌنهم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 حارة خٌرى ابو الرٌش 4بجهة : 

جاره عن ت 81966برلم  21191115، لٌد فى  511110111ٌاسر دمحم الؽرٌب عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ش صالح عبد الرحٌم من ش الجسر البرانى 1خضار وفاكهه ، بجهة : 

عن مماوالت  82116برلم  21191121، لٌد فى  111110111منصور على اسماعٌل دكرونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 ش شاكر عزبة الورد 14، بجهة :  1

عن التصدٌر والمماوالت  82169برلم  21191123، لٌد فى  251110111دمحم سٌد عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 عمارة الٌاسمٌن شارع امتداد االمل 144العامة والتورٌدات العامة النمل والتخلص الجمركً ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  82114برلم  21191128، لٌد فى  31110111احمد صالح الدٌن عبدالنعٌم عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 حالٌا المعادى 154ش  13ش فرج مرزوق سابما  11تورٌد اجهزة ومالبس ومعدات رٌاضٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  82121برلم  21191129، لٌد فى  211110111امنٌة جمال عبد الرحٌم عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 العرائس المعادي الجدٌدة ؼرفة من شمةمساكن  16تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تجارة ادوات  82123برلم  21191129، لٌد فى  111110111سٌد احمد علً عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 3زهراء المعادي نموذج  12/9محل رلم  -كهربائٌة ، بجهة : المعادي 

عن تورٌد المستلزمات  81996برلم  21191117، لٌد فى  511110111  دمحم فتحى سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  83

 ش عبد العزٌز ال سعود المنٌل 21الطبٌه فٌما عدا االدوٌه وانشاء المنشات الطبٌه وتجهٌزها للؽٌر مماوالت ، بجهة : 

عن دعاٌة واعالن  82147برلم  21191131، لٌد فى  511110111حسن عبده حسن عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

صادر   2119/1/2على  72)فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ ( بموافمة امنٌة رلم 

 أ ش الحضارة نٌركو34، بجهة : شمة بالعمار  2118/235

عن تورٌدات  82159برلم  21191131، لٌد فى  511110111احمد رجب االمٌر شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ش عبدالؽفار عزٌز من ش الفٌوم 25، بجهة :  1عمومٌة واٌجار ساحات انتظار 

عن بٌع جبس  81861برلم  21191118، لٌد فى  51110111ادوار لبٌب ؼبرال نخله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ش الروضه المنٌل 11واسمنت ، بجهة : 

عن تجارة مالبس  81879برلم  21191119، لٌد فى  111110111د دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالمجٌ -  87

 216ش عدلى الدور الثانى بعد االرضى شمة  26جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  81929برلم  21191113، لٌد فى  51110111انجى فوزى دمحم على نوٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ش بور سعٌد 83

عن مكتب رحالت ،  81831برلم  21191112، لٌد فى  111110111مٌنا مسعد نان شفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 ش المسطحات المائٌه م الوحده 1بجهة : 

عن تورٌدات  81941برلم  21191114لٌد فى  ، 2111110111احمد شعبان عبدالؽنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

عمومٌة وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة واجهزة الطالة الشمسٌة وتجارة لطع ؼٌار السٌارات ومركز خدمة وصٌانة السٌارات ، بجهة : 

 م االسكندرٌة الممطم 2م  11عمار 

عن بٌع اجهزه  81938برلم  21191114ٌد فى ، ل 1111110111وسام دمحم الشافعى حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 مٌدان كلٌبه النصر 251/ 611الكترونٌه ومنزلٌه ، بجهة : جراند مول محل 

عن  81959برلم  21191115، لٌد فى  1111110111ٌاسر عبد المسٌح حنا عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ش العدوى من ش مصر حلوان دار السالم  28تجاره موبٌلٌا واجهزه كهربائٌه ، بجهة : 

عن ورشة تمطٌع  81971برلم  21191115، لٌد فى  111110111عبدالتواب احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 حجر هاشمى ، بجهة : مدخل بدر اللٌثى بجوار ارض حسن على شك الثعبان

عن  81961برلم  21191115، لٌد فى  211110111مسعود فوزى مرسى عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 عمارات العرائس صمر لرٌش المعادى الجدٌده 3مدخل  9مماوالت عمومٌه ، بجهة : عمار 

عن  82111برلم  21191121لٌد فى  ، 1111110111نجالء عبدالعزٌز رٌاض دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 ( بالدور االول12( امتداد االمل من ش عمر هالل شمة رلم )22، بجهة : عمار رلم ) 1تورٌدات عمومٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد مخده  82125برلم  21191121، لٌد فى  81110111هناء رشدى بٌومى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 دار السالم-ن منصور من ش الفٌوم ش حس 13، بجهة :  1وخدادٌة 

 1عن سوبر ماركت  81934برلم  21191114، لٌد فى  211110111صالح احمد سٌد جمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 ش لشالق 15، بجهة : 

مالبس فٌما عن ورشة  82187برلم  21191127، لٌد فى  611110111دمحم جمال ثابت علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 ش لدري الدور الثالث 11عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

، بجهة :  1عن بمالة  82115برلم  21191128، لٌد فى  111110111سعد احمد السٌد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 دار السالم-ش امٌن ابراهٌم وهبة من ش الفٌوم  8

عن تجارة  82111برلم  21191117، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم دمحم حسن عبدالعظٌم   -  111

 الممطم-محل باالرضى  1، بجهة : م اجٌكو بلون  1االدوات الصحٌة ولوازمها 

عن مكتب  82171برلم  21191123، لٌد فى  311110111هناء عبد النور عوض جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 المعادى 43نموزج  3الشطر الرابع دجله المعادى شمة  222ش  7/3نحاس ٌدوى ، بجهة : لطعه  -فخار  -مٌة ) زجاج تورٌد عمو

عن بٌع طٌور ،  82127برلم  21191129، لٌد فى  211110111امٌر كرٌم ناصٌؾ ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 شارع فراج سالمة من عبد الحمٌد مكً 1بجهة : 

عن دعاٌة واعالن  82139برلم  21191131، لٌد فى  151110111ٌوسؾ دمحم علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

الدور  18ش  11( ، بجهة : 25/11/2118فً  4217صدور رلم  2118لسنة  176وتسوٌك الكترونً )موافمة امنٌة رلم 

 881الممطم ق -االرضً

عن مماوالت عمومٌة  82148برلم  21191131، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم سالم سٌد  ،  -  114

 115ش  96سابما  115ب ش  58وتورٌدات واعمال هندسٌة ، بجهة : 

عن تسوٌك  82167برلم  21191131، لٌد فى  511110111احمد دمحم محمود حسنً شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

ش عمر الخٌام شمة بالدور  22)لمنتجات وخدمات الشركة( وتدرٌب وكورسات علً التسوٌك والمبٌعات ، بجهة : الكترونً 

 االرضً

عن ورشة تمطٌع  81846برلم  21191116، لٌد فى  51110111حنفى دمحم حنفى دمحم حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 طرة- W/26طعة ارض ضمن ، بجهة : شك الثعبان بجوار االسعاؾ ل 1رخام 

عن  81872برلم  21191118، لٌد فى  5111110111دمحم رجب شحاتة عامر الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 شارع الهٌئة العربٌة للتصنٌع 41، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

عن محل  81889برلم  21191119، لٌد فى  51110111الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد عبدالعال عبد -  118

 م ناصر 2ش الرزاز مربع  2، بجهة :  1البان 

عن ورشه  81913برلم  21191111، لٌد فى  211110111رسمى مالن جرجس معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ح عزت السندبلٌس 5واكسسوارتها ، بجهة :  مالبس اطفال فٌما عدا المالبس العسكره

عن تورٌدات  81925برلم  21191113، لٌد فى  1111110111صباح علً ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع التضامن 3 -عمومٌة ، بجهة : المعادي 

عن بٌع وتجاره مواد  81965برلم  21191115 ، لٌد فى 211110111احمد السٌد فإاد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الهضبه الوسطى الممطم 6558تعبئه وتؽلٌؾ وفوٌل وبالستٌن ، بجهة : ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات  81995برلم  21191117، لٌد فى  1111110111دمحم زٌنهم دمحم احمد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ى صمر لرٌش المعادىش المشروع الكند 47ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن طباعة سلن  81936برلم  21191114، لٌد فى  511110111حامد حسن سٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

، بجهة :  1( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة  2118/191صادر  2118/11/8على  4455سكرٌن )بموافمة امنٌة رلم 

 درب الكتاب ح الٌهود15

عن مماوالت عامة  81976برلم  21191115، لٌد فى  1111110111الد دمحم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خ -  114

 154ش  13وتورٌدات ، بجهة : 

عن  82128برلم  21191121، لٌد فى  1111110111اسالم جمال عبدالحافظ عبدالحكٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 دار السالم-كورنٌش النٌل -ش احمد عبدهللا من سور النمل النهرى  12هة : ، بج 1مماوالت عمومٌة 

عن صٌانه  82151برلم  21191123، لٌد فى  511110111عمرو عبد الواحد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 زٌدان الفتح ج دار السالم 81تكٌٌؾ ، بجهة : 

عن تجارة الخضروات  82112برلم  21191128، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  عٌد دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ،  -  117

 سوق الساحل اثر النبً 14باكٌة  2محل رلم  14بالجملة ، بجهة : 

عن بازار  82116برلم  21191117، لٌد فى  111110111طارق سعٌد عبد البالى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مول اركادٌا بوالق  D 24رملة بوالق وحدة رلم  -ش السكة التجارٌة كورنٌش النٌل  4ت ٌدوٌة ، بجهة : مشؽوالت ٌدوٌه ومنتجا

عن تصدٌر ،  81994برلم  21191117، لٌد فى  511110111اٌمن محمود احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 الهضبة الوسطً 1شمة  7568بجهة : ق 

عن مكتب  82117برلم  21191121، لٌد فى  511110111اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   على مصطفى على -  121

 ش ابراهٌم زاٌد طره 15تصدٌر ، بجهة : 

عن ادارة  82153برلم  21191123، لٌد فى  111110111عزة السٌد عبدالحمٌد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش على ٌوسؾ 35، بجهة :  1صٌدلٌة 

عن بٌع مستلزمات  82154برلم  21191123، لٌد فى  51110111احمد سٌد مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش الجرجاوى الملن الصالح شمة باالرضى مصر المدٌمة 7طبٌة ) فٌما عدا االدوٌة ، بجهة : 

عن استٌراد  82156برلم  21191123، لٌد فى  5111110111فوزى احمد حافظ عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

( ، بجهة : 6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وتورٌدات عمومٌة والشحن والنمل )فٌما عدا المجموعة 

 الممطم-( 6دور )( ال1(مدٌنة عباد الرحمن شمة )61عمار )

عن بٌع لطع ؼٌار  82131برلم  21191131، لٌد فى  111110111رمضان احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ش باب الوداع 11سٌارات مستعمله ، بجهة : محل دور ارضى 

عن مماوالت  82166برلم  21191131، لٌد فى  151110111دمحم احمد على عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 الممطم-الدور الثالث الحى الثانى الهضبة الوسطى  8شمة  3582، بجهة : عمار  1عامة 

عن تؽلٌؾ  81881برلم  21191119، لٌد فى  2111110111صفاء خلؾ محمود دمحمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 اشرؾ حافظ ح المعادي ش الحاج اسماعٌل من -مواد ؼذائٌة ، بجهة : المعادي 

عن مكتب  81863برلم  21191118، لٌد فى  5111110111احمد مرعً ابراهٌم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 - 27مماوالت وتورٌدات مستلزمات محاجر واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : شمة بالدور االول ٌمٌن السلم عمار 

 مساكن الكوٌتٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  81893برلم  21191119، لٌد فى  3511110111علً عبدهللا عبداللطٌؾ رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ش عواد حمادي من العادلً ح الجامع ع النصر 2 -منظفات ، بجهة : البساتٌن 

عن  81825برلم  21191112، لٌد فى  5111110111احمد عبد الؽفار سٌد عبد الؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 أ مساكن الكوٌتٌه المعادى الجدٌده 4، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن صٌدلٌة  81911برلم  21191111، لٌد فى  511110111السعٌد منصور عبده سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 منطمة تمسٌم الجمعٌة التعاونٌة للبناء واالسكان للعاملٌن بحى البساتٌن زهراء المعادى 17، بجهة : لطعة  1

عن تورٌدات  81931برلم  21191113، لٌد فى  511110111اسماء سٌد رٌاض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ىحدائك المعاد-ش جالل حسن ابو جبل من ش عبدالحمٌد مكى 11، بجهة :  1عمومٌة 

عن سوبر  81914برلم  21191111، لٌد فى  251110111هبة ٌحًٌ علً دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 مساكن االسكندرٌة الدور االرضً الممطم 165ماركت ، بجهة : محل بالعمار 

عن  81818برلم  21191111 ، لٌد فى 211110111عبدالرحمن ٌحًٌ عبدهللا محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 الفسطاط -ص مجاورة اولً 47مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشة تجمٌع  81991برلم  21191116، لٌد فى  111110111احمد احمد عبد هللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 مش الصفا والمروة العروبه دار السال 13اباجورات وفازات ونجؾ ٌدوٌا ، بجهة : 

عن تورٌدات  82137برلم  21191121، لٌد فى  211110111سالمه فرحات بدوى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 تمسٌم االموال العامه البساتٌن 51عمومٌه ، بجهة : 

بٌع عن  82161برلم  21191123، لٌد فى  311110111احمد عبد الرحمن سعٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 ش فهمى الجمل من ش مزرعه البط 18لشره اخشاب ، بجهة : 

عن مماوالت  82118برلم  21191129، لٌد فى  1111110111محمود حسن حسٌن معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 خرطه ابو السعود -ش عبدهللا العامري من ش عمرو بن العاص  38بٌاض وزخارؾ معمارٌة ، بجهة : 

عن مماوالت  82133برلم  21191131، لٌد فى  1111110111 نبٌل خلٌل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  138

 ابراج عثمان متوسط 4، بجهة :  1وتجارة مواد البناء 

عن  82168برلم  21191131، لٌد فى  111110111ابراهٌم رمضان عبدالسالم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 شمه بالدور االرضً -الشطر العاشر المعادي الجدٌدة  35نموذج  8عماره رلم  -، بجهة : المعادي  1ت عامة مماوال

عن بع حلوى  81823برلم  21191112، لٌد فى  111110111عبده حسٌن عٌد عبد التواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ح لطٌؾ م ناصر9من العجٌن ، بجهة : 

عن استٌراد  81837برلم  21191113، لٌد فى  5111110111ك حسن الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صدٌ -  141

 ش اشرؾ حافظ 4، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه فٌما عدا المجموعه 

عن خدمات نظافة  81832برلم  21191113، لٌد فى  111110111مٌنا عادل سعد سولاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 شمه بالدور السادس -زهراء المعادى  -ش الكنٌسة مدٌنة الوحدة  9ومماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌد  81819برلم  21191112، لٌد فى  111110111احمد حجاج عبد السمٌع حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ش سٌد ابو العال من ش الشٌن دار السالم 9جهة : ادوات منزلٌة ، ب

عن تجارة مالبس  81919برلم  21191113، لٌد فى  511110111االء عبد الفتاج عرفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 عمارات نٌركو 5نموذج  4جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  81969برلم  21191115، لٌد فى  1111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  سامى كمال عثمان عبد اللطٌؾ  ، ت -  145

 مدٌنة المعراج الهضبة السفلى البساتٌن المعادى البساتٌن 11141سمسرة العمارات ، بجهة : لطعة رلم 

ن تجارة ع 82113برلم  21191117، لٌد فى  111110111كامل فوزي هاشم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 مصر المدٌمة -ابو السعود  -ش عبدهللا العامً  21، بجهة :  1الخردة ومخلفات الورق والبالستٌن 

عن  81945برلم  21191114، لٌد فى  111110111احمد صالح الدٌن عبد الحمٌد مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 مطممساكن  اسبٌكو الم 2م  5مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : ب 

عن محل مالبس  81992برلم  21191116، لٌد فى  511110111اسالم فرٌد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 -دوحه ماسبٌرو -ش الجالء  4جاهزه  فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسواراتها ، بجهة : 

عن محل مالبس  81992برلم  21191116، لٌد فى  511110111اسالم فرٌد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

جاهزه  فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسواراتها ، بجهة : العروبه من المومٌه العربٌه وراق العرب الوراق بنشاط تؽٌر زٌوت 

 وكاوتش

عن  82124برلم  21191121، لٌد فى  121110111اٌمن السٌد المرسى بسٌونى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 الممطم-( بش الجامعة الحدٌثة محل بالدور االرضى 8151، بجهة : لطعة ) 1مطعم مؤكوالت 

عن  82127برلم  21191121، لٌد فى  511110111مختار السباعى فتوح رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بالدور الرابع بعد االرضى 7مدٌنه المعراج الشمه  المجاوره الثالثه 2121التورٌدات والمماوالت ، بجهة : العمار 

عن تورٌد  82119برلم  21191121، لٌد فى  111110111عبدالنبً اسماعٌل سٌد صبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش احمد عبدالصمد من ؼرب السكة الحدٌد51وتركٌب رخام وحجر ، بجهة : 

عن تجاره عطور  82149برلم  21191122، لٌد فى  311110111ولٌد احمد دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ثكنات المعادى 9ش  32بالعمار  5وادوات تجمٌل وزٌنه ، بجهة : محل 

عن بٌع حلوى  82117 برلم 21191117، لٌد فى  111110111مصطفى احمد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 3أ مساكن االسكندرٌه الممطم شمه  165من عجٌن ، بجهة : بلون 

عن مماوالت  82167برلم  21191123، لٌد فى  511110111حسٌن عادل عباس عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش سٌد الؽٌطى من ش الفتح دار السالم 53عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشة جلى  82175برلم  21191123، لٌد فى  511110111زكى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌمن عدلى -  156

 -ارض المربع الجدٌد خلؾ مصنع العظم  -الشارع الجدٌد امام ؼرفة الكهرباء  d 34وتمطٌع الرخام والجرانٌت ، بجهة : لطعه رلم 

 طره -شارع العظم شك الثعبان 

عن مماوالت  82185برلم  21191127، لٌد فى  51110111حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى حسن احمد -  157

 امام مترو دار السالم -مصر حلوان الزراعى  -ش عزب  13 -عمومٌة انشاءات ، بجهة : دار السالم 

عن بٌع  82195برلم  21191128، لٌد فى  51110111دمحم كمال دمحم محمود طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 زهراء المعادى-ش شمال سٌناء من ش الخمسٌن   36، بجهة :  1خردوات ومستلزمات محجبات 

عن مطعم  82156برلم  21191131، لٌد فى  111110111محمود دمحم ابراهٌم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 ش مكه زهراء 4مشوٌات ، بجهة : 

عن  82174برلم  21191123، لٌد فى  511110111دالرحمن عبدالعاطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسن عب -  161

 21ورشة جلً وتمطٌع الرخام والجرانٌت وتورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت والمماوالت العامة ، بجهة : ش االسعاؾ من المطعة 

w بجوار ورشة اشرؾ عبدالحفٌظ شك التعبان طرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  82161برلم  21191131، لٌد فى  121110111حمن حسن ابوزٌد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالر -  161

 الدوٌمة-مساكن الحرفٌٌن 23بلون رلم  1مستلزمات االنتاج لطع ؼٌار االت ومعدات ، بجهة : محل 

عن بٌع حلوي  82152برلم  21191131ى ، لٌد ف 51110111محمود عبدالؽنً محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ح دمحم ٌوسؾ امام جامع عمرو 1من العجٌن ، بجهة : 

 8عن بمالة ، بجهة :  81843برلم  21191116، لٌد فى  111110111احمد سٌد متولى فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ش الكبارى م ناصر

عن نمل  81881برلم  21191119، لٌد فى  251110111رأس ماله ،   اٌهاب فخرى السٌد حسن سلٌم  ، تاجر فرد ، -  164

 113ش  32وشحن وتؽلٌؾ دولى ومحلى برى وبحرى وجوى وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : شمه بالعمار 

،  1عن ممهى  81856برلم  21191116، لٌد فى  111110111احمد اشرؾ رمضان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 مشروع تاون سنتر م الحرٌة 151بجهة : ش

عن  81824برلم  21191112، لٌد فى  111110111اسماعٌل محمود صالح عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ح الصول من ش حجازى 4استثمار عمارى ، بجهة : 

 1عن ممهى بلدى  81826برلم  21191112، لٌد فى  51110111احمد على ابراهٌم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 منشاة ناصر-ش الرزاز  2، بجهة : مربع 

عن ورشه  81916برلم  21191111، لٌد فى  111110111عثمان عرفات على جالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 2الثالث محل رلم ح فلٌفل من ش الحسنٌه الدور  11تصنٌع مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 

عن بٌع  81927برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم رسمى عبد اللطٌؾ حسن بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 ح المعادى المعادى 9ش الفاروق من  2تكٌٌفات وفلتر مٌاه ، بجهة : 

عن مماوالت  81931برلم  21191113د فى ، لٌ 1111110111احمد لطب دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 دار السالم-حارة سٌد خطٌب من ش دمحم عبدالعزٌز ش ابراهٌم  4، بجهة :  1وتورٌدات عمومٌة وتنسٌك حدائك 

عن تجارة  81956برلم  21191114، لٌد فى  121110111عزوز شولى احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 1ش جوهر المائد محل رلم  13هة : المالبس الداخلٌة ، بج

عن تورٌد وتركٌب  81948برلم  21191114، لٌد فى  51110111حسن دمحم طلبه سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 الممطم -مساكن الماهرة الدور الثانً  14بلون  -الرخام والجرانٌت ، بجهة : الخلٌفة 

عن مكوجً  81984برلم  21191116، لٌد فى  51110111اجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء عزٌز راضً عبدالسالم  ، ت -  173

 251ش  7، بجهة : المحل بالدور االرضً عمارة 

عن إٌجار سٌارات  82117برلم  21191128، لٌد فى  121110111حسن سالم سالمة حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 البساتٌن - نور الدٌن ، بجهة : ش الدكتور فوزى المنسى من ش دمحم

عن تورٌد  82111برلم  21191128، لٌد فى  121110111عزت ٌوسؾ على هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 ارض الجمعٌة 131المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : ش ابراهٌم دوٌدار نزلة على لاسم كوتسٌكا ق 

عن المطاعم وتمدٌم  81937برلم  21191114، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   الشٌؾ سرحان  ، تاجر فرد -  176

 الممطم 8219المطعة  9المؤكوالت ، بجهة : محل الدور االرضى ش 

عن بماله ، بجهة : مصر  82115برلم  21191117، لٌد فى  51110111دمحم دمحم السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 محل -دوران الرومً  39 -المدٌمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  82183برلم  21191127، لٌد فى  511110111ربٌع ابراهٌم عبدالعزٌز ابوخزٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 عمارات النٌل ب ش صبحى حسٌن الممطم 186فطاطرى ، بجهة : ب 

عن تجارة  82111برلم  21191128 ، لٌد فى 111110111عبده دمحم اسماعٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 سوق الساحل اثر النبً 14باكٌة  1الخضروات بالجملة ، بجهة : محل 

عن  82164برلم  21191131، لٌد فى  251110111دمحم احمد اسماعٌل دروٌش شعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ش صالح الدٌن من ش دمحم نور الدٌن 21محل جزارة ، بجهة : 

عن تورٌدات  81915برلم  21191111، لٌد فى  31110111سامى حسٌن حسن اسحاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ش احمد ذكى المعادى 134عمومٌة ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  81878برلم  21191119، لٌد فى  251110111فتحٌه السٌد على زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 ش الصلٌبه حاره االربعٌن 27بجهة : 

عن مكتب الداره  81892برلم  21191119، لٌد فى  251110111عدلى دمحم سلٌمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ش حسن نصر 5نشاط استؽالل محجر ، بجهة : 

عن نحاسٌات  81873برلم  21191118، لٌد فى  51110111دمحم احمد محمود حسن الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 9ش  71الدور االول فوق االرضى العمار  1وخشب فمط ، بجهة : المحل رلم 

عن ورشه جلى  81894برلم  21191119، لٌد فى  511110111شعبان ناصر لرنى شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 ضا اسماعٌل المربع الجدٌد خلؾ مصنع العضم طرهش الورش امام ورشه ر d 31وتمطٌع الرخام والجرانٌت ، بجهة : ق 

عن اٌجار  81981برلم  21191116، لٌد فى  211110111سامح طلعت ٌوسؾ مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 مشروع معادى جراند سٌتى b 6بالدور االرضى برج  1وصٌانه االالت الموسٌمٌه ، بجهة : وحده رلم 

عن استٌراد  81811برلم  21191111، لٌد فى  5111110111د حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هٌثم احمد سٌ -  187

الهضبة الوسطً  3الحً  11، بجهة : عمار اعلً  6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا المجموعة 

 الدور األرضً الممطم

عن  81913برلم  21191111، لٌد فى  11111110111فرد ، رأس ماله ،   محمود كمال عبدالحمٌد عمارة  ، تاجر -  188

 ش بن النٌل رمضان اللٌثً دار السالم 9مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن مماوالت عامة  81964برلم  21191115، لٌد فى  1111110111دمحم احمد سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 الخلٌفه -الممطم  9شارع  3الدور  313شمه  5211، بجهة : عمار  1

عن ورشة  81988برلم  21191116، لٌد فى  1111110111دمحم شعبان سٌد دمحم البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 حارة الٌهود الجمالٌة -درب الحمصانى  3بالعمار  رلم  6جلود صناعٌة ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب رحالت  82121برلم  21191121، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود رجب دمحم فرج  -  191

 االمام الشافعى 1ش صبحى الطحاوى شمة  31ع( ، بجهة :  -م  -ونمل عمال وبضائع داخلٌة )داخل ج 

عن تورٌد  82131م برل 21191121، لٌد فى  111110111دمحم عمرو حنفى طه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 مصر المدٌمة-ش الفسطاط الجدٌدة  12مستلزمات طبٌة ) فٌما عدا استخدام االدوٌة ( ، بجهة : 

عن تورٌد  82134برلم  21191122، لٌد فى  111110111دمحم سٌد ابو الفتوح ؼبد البالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 راالالىش جس 17مواد ؼذائٌه ، بجهة : دار السالم / 

عن بٌع مفروشات ،  82146برلم  21191131، لٌد فى  311110111فٌكتور فتٌان سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 ش االحمدٌن 25بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت الرخام  82118برلم  21191117، لٌد فى  5111110111دمحم حسن دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 ش دمحم الجوهري من ش الحرٌة شمة بالدور الثالث441ٌت ، بجهة : ووالجران

عن ورشه جلى  82177برلم  21191123، لٌد فى  511110111دمحم ابراهٌم ابو زٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 ش االسعاؾ شك الثعبان ش الورش المتوسط الثانى من W 26وتمطٌع الرخام والجرانٌت والمماوالت العامه ، بجهة : لطعه 

عن بٌع نجؾ  82111برلم  21191128، لٌد فى  21110111شحاتة سعٌد ؼندور ٌخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 4ش الطواشً محل رلم  3بالتجزئة ، بجهة : 

عن تورٌد  82115برلم  21191128، لٌد فى  251110111اٌهاب عبدالرحمن على سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 1ؼرفه من شمه رلم  -ش عمر بن عبدالعزٌز  11مستلزمات المعامل وتجهٌزها ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  82119برلم  21191129، لٌد فى  511110111فوزٌة رمضان ادم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 سوق الدوٌمة م ناصر 24باكٌة  24منزلٌة ، بجهة : 

عن بٌع مخبوزات  82151برلم  21191131، لٌد فى  111110111ل احمد دمحم بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جما -  211

 ش ابو شوشة علً اٌوب 43فرن افرنجً ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  82157برلم  21191131، لٌد فى  51110111علً ابراهٌم احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 شارع نور االسالم من شارع النجاح عزبه خٌرهللا شمه بالدور االرضً 15 -بجهة : دار السالم ،  1منزلٌة 

عن مماوالت عمومٌة  81851برلم  21191116، لٌد فى  111110111حشاد للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ش العطارٌن الخلٌفة 12مار بالع 4واعمال بناء وهدم وتورٌدات مستلزمات البناء ، بجهة : محل رلم 

عن استٌراد  81849برلم  21191116، لٌد فى  5111110111احمد سٌد صدٌك خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 276ش  16، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

عن تجارة الخردوات  81871برلم  21191118، لٌد فى  51110111رنا احمد كنعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ش عبدالعزٌز ال سعود المنٌل سابما 111والمالبس تجزئة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن بٌع سجاد ،  81817برلم  21191111، لٌد فى  111110111احمد كساب عبد هللا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ش جمعة عضٌم مصر حلوان الزراعى جزٌرة دار السالم البساتٌن 25االرضى بالعمار بجهة : محل ب

عن بٌع  81852برلم  21191116، لٌد فى  511110111محمود دمحم كمال عبد العزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 الممطم الخلٌفة 9ش  9116مالبس جاهزة ، بجهة : ق 

عن خدمات  81887برلم  21191119، لٌد فى  11110111سولاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل اسحاق جرجس  -  217

 منشٌة ناصر -ش فتحى هندى من ش بدٌر زكرى  26نظافة ، بجهة : 

عن تورٌدات  81921برلم  21191113، لٌد فى  211110111محمود حنفً محمود عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ش ارض نوار من ش نور الهدي كوتسٌكا 1: محل بالعمار  عمومٌة ، بجهة

عن اعمال  81961برلم  21191115، لٌد فى  111110111عماد حمدى حسٌن حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 بعد االرضى ش احمد افندى مدٌنة الوحده 1وخدمات النظافة ورفع المخلفات ، بجهة : شمة بالدور 

عن  81967برلم  21191115، لٌد فى  251110111اٌناس جمعة عبد الرحمن ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ش العمارات الكوٌتٌة المرحله التانٌه المعادى 16تصدٌر ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  82143برلم  21191122، لٌد فى  511110111حسن احمد حراز مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ش طه العسمالنى من ش الفٌوم دار السالم 21حرٌمى فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  82193برلم  21191127، لٌد فى  111110111رجاء متولً حسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 العرائس -م المحافظه  8 -لمعادي ، بجهة : ا 1وتورٌدات وخدمات نظافه ورفع مخلفات 

عن  82199برلم  21191128، لٌد فى  5111110111عبدالرحمن حسن على عبدهللا الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ش المطبعة االهلٌة 91، بجهة :  1تجارة وتورٌد الحدٌد 

عن مكتب توزع  82118برلم  21191128لٌد فى  ، 211110111والء دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 من ش احمد زكى 68ش  32مستحضرات تجمٌل فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : 

عن ورشة  82155برلم  21191131، لٌد فى  211110111حسام الدٌن محمود دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ش مصر حلوان الزراعً 118-: دار السالمتصنٌع مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة 

عن تورٌدات  81819برلم  21191111، لٌد فى  451110111دمحم احمد ابراهٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 زلاق بدوي 4اجهزة ومستلزمات طبٌة وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن ورشة  81845برلم  21191116، لٌد فى  2511110111،  علً ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  217

 ش دمحم سوٌلم 41الومٌتال وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن سوبرر  81855برلم  21191116، لٌد فى  111110111كرٌم عصام سٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 الممطم/ محل ذ-رسة البارون الحً االل شاع البارون بجوار مد 1611ماركت ، بجهة : 

عن سوبر ماركت  81914برلم  21191111، لٌد فى  411110111ابراهٌم سالم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 المعادى 31أ استثمار البساتٌن زهراء المعادى ق  6جراند سٌتى تمسٌم  E 4، بجهة : 

عن مكتبة ادوات  81917برلم  21191111، لٌد فى  511110111س ماله ،  اٌمن خلؾ احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأ -  221

 م شركة الماهرة ثالث المطامٌة 16مدرسٌة وهداٌا ولعب اطفال )فٌما عدا الطباعة واالحبار واالنترنت( ، بجهة : 

عن سوبر  81946برلم  21191114، لٌد فى  111110111احمد على دمحم سعٌد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ش محمود احمد باشا الروضه 14ماركت ، بجهة : 

عن  81876برلم  21191119، لٌد فى  111110111مجدي عبد المعطً علً عفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 جنوب الهضبة العلٌا 9468لطعة  2محل -صٌدلٌة ، بجهة : الممطم

عن تعبئة منظفات  81999برلم  21191117، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،   دمحم على احمد زكى  ، تاجر -  223

 الممطم الخلٌفه 1تمسٌم المباحث محل رلم  24صناعٌه ، بجهة : 

عن دراي كلٌن ،  82115برلم  21191121، لٌد فى  1111110111احمد طه ابراهٌم جمعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ش دمحم هٌبة الحً السادس الممطم 7238بجهة : ق 

عن تجارة االدوات  82126برلم  21191121، لٌد فى  111110111توفٌك ابراهٌم دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ش رشدى 42، بجهة :  1الكهربائٌة 

عن مكتب  82142برلم  21191122، لٌد فى  111110111حسٌن دمحم مطرٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 امتداد االمل 24الستؽالل المحاجر ، بجهة : 

عن  82188برلم  21191127، لٌد فى  151110111هند فاروق سٌد عبد الصالحٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 عمارات الشركة السعودٌة 3/1تورٌدات مهمات المصانع والمستشفٌات واعمال المماوالت ، بجهة : 

عن مكتب  82112برلم  21191128، لٌد فى  51110111سمٌر الملون كمال عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 13المعادى الجدٌدة ق  -الشاطر التاسع  76تورٌدات عمومٌة ، بجهة : نمودج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع حلوى  82116برلم  21191128، لٌد فى  211110111ناصر محمود احمد عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 1مساكن اطلس مدخل  16من عجٌن ، بجهة : بلون 

عن مطعم دٌلٌفري  82144برلم  21191131، لٌد فى  511110111دمحم مجدي دمحم صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش الجولؾ معادي السراٌات 23وتٌن اواي ، بجهة : 

عن ورشه جلى  82178برلم  21191123، لٌد فى  511110111ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم زهرى دمحم موسى  ، تاج -  231

 شارع مربع سامى حكٌم خلؾ مصنع العضم شك الثعبان طره  W 43وتمطٌع الرخام والجرانٌت ، بجهة : لطعه

عن تورٌدات  82138برلم  21191131، لٌد فى  121110111منى رجب عبدالعلٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ش احمد العدلى عزبة النصر 5، بجهة :  1عمومٌة 

عن تورٌد  82132برلم  21191131، لٌد فى  511110111رامز صبحى حنا حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 تمسٌم االسلكى 4/11مستلزمات واجهزة طبٌة ، بجهة : 

عن تورٌد  82132برلم  21191131، لٌد فى  511110111،  رامز صبحى حنا حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  234

 تمسٌم االسلكى 4/11مستلزمات واجهزة طبٌة ، بجهة : 

عن  82165برلم  21191131، لٌد فى  511110111زاٌد عبدالسالم ابراهٌم دمحم جنٌدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 بالدور االرضً الممطم 1لخامس شمه رلم الحً ا 6314لطعه رلم  -، بجهة : الخلٌفه  1جزارة 

عن بٌع  81853برلم  21191116، لٌد فى  111110111اٌمن احمد فرٌد عبده الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 ش متحؾ المنٌل 113مستلزمات اسنان ، بجهة : 

عن مماوالت  81816برلم  21191111فى  ، لٌد 2511110111عصام الدٌن حسن ابوسرٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 الممطم-ش انطوان سابا الهضبة الوسطى  2، بجهة :  1وجمٌع التشطٌبات واالنشاءات المعمارٌة وتجارة مواد البناء 

عن تجارة اجهزة  81922برلم  21191113، لٌد فى  111110111حسٌن جمال احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 ش دمحم مجدى ارض شرٌؾ 15العموله ، بجهة : كهربائٌة ب

عن جزارة ،  81835برلم  21191113، لٌد فى  111110111محمود مصطفى عبود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 ش عدلى الملٌجى الممطم 2محل  9313بجهة : ق 

عن تجارة  81919برلم  21191111، لٌد فى  111110111ابراهٌم رفعت ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 الدور االرضى عابدٌن 14ش رشدى محل  42ادوات وكابالت كربائٌة ، بجهة : 

عن بٌع  81952برلم  21191114، لٌد فى  111110111سٌد عبد الفتاح احمد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 ش وابور ابو سبحة الخرطة المدٌمة111مستلزمات الرخام والجرانٌت ، بجهة : 

عن تسوٌك عماري  81962برلم  21191115، لٌد فى  111110111دمحم رمضان طه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ممطمش الجامعة الحدٌثة ال 75عمارة  23ومماوالت ، بجهة : شمة 

عن  81953برلم  21191114، لٌد فى  511110111شاهٌناز دمحم محمود عبد الرسول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 الدور االول بعد االرضً 1د شارع الجزٌرة الزمالن شمة رلم  4تصدٌر وتورٌد الحلً والفضة ، بجهة : عمار رلم 

عن مطعم ،  81982برلم  21191116، لٌد فى  111110111أس ماله ،  السٌد مصطفى السٌد على  ، تاجر فرد ، ر -  244

 باالرضى 9محل  215مٌدان دجله مطل على ش  215مع ش  214ش  4بجهة : تماطع 

عن بٌع  81983برلم  21191116، لٌد فى  511110111محمود وجٌه محمود خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 251بى وان ش  B 1جراند مول  115خردوات ، بجهة : محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب بٌع  81947برلم  21191114، لٌد فى  511110111مٌنا صدلً صلٌب وٌصا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 الدور الثانً 215ش لصرالنٌل شمة  34مالبس جاهزة بالجملة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن تورٌد  82136برلم  21191122، لٌد فى  511110111اجر فرد ، رأس ماله ،  محمود حسنى مرتجى احمد  ، ت -  247

مواد دعائٌة وخدمة مإتمرات )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ بعد الحصول على 

( 2(الحى الثامن شمة رلم )9311، بجهة : ق ) 2118/219صادر 2118/1/2على  64التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم 

 الهضبة الوسطى-الممطم -بالدور االرضى 

عن معرض زجاج ،  82141برلم  21191122، لٌد فى  311110111طارق جمال على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 ش عبدالمطلب ربٌع من ش شلهوب 7بجهة : 

عن تجاره لطع ؼٌار  82155برلم  21191123، لٌد فى  51110111ه ،  رباب عطٌه دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  249

 4ش بورسعٌد محل رلم  255موتوسٌكالت ، بجهة : 

عن تجارة اجهزة  82186برلم  21191127، لٌد فى  211110111ٌاسر مجدى دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ( ش الرلابة االدارٌة14: ق ) ، بجهة 1كهربائٌة وتكٌٌفات وصٌانة التكٌٌفات 

برلم  21191123، لٌد فى  51110111عبد العزٌز السعداوى عبد العزٌز رسالن دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 المعادى 9ش  47عن مطعم ، بجهة :  82158

عن ادوات  82121برلم  21191129، لٌد فى  51110111محمود احمد دردٌر حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 م صمر لرٌش 121منزلٌة ، بجهة : 

عن اعمال  82154برلم  21191131، لٌد فى  111110111صابر وحٌد عزمً خالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 وخدمات النظافة ورفع المخلفات ، بجهة : شارع لمعً منصور مدٌنة الوحدة شمة بالدور الثانً

عن تورٌدات  81847برلم  21191116، لٌد فى  511110111د دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم احم -  254

 دجلة المعادى 189ش 21عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب  81862برلم  21191118، لٌد فى  111110111سٌد عبد الونٌس محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 8ح سمعان الشعرانى شمه بالدور الثانى رلم  1بس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : لتورٌدات الجلود فٌما عدا المال

عن ورشة جلى  81895برلم  21191119، لٌد فى  511110111عبدالعال دمحم عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 رة خلؾ مصنع العظم شك الثعبان طرهارض المربع الجدٌد ش الورش الصؽٌ d 37وتمطٌع الرخام والجرانٌت ، بجهة : ق 

عن بماله ، بجهة :  81833برلم  21191113، لٌد فى  211110111شرٌؾ جمال عٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 دور ارضى عمار سراٌه المشرق ش كورنٌش النٌل بجوار مستشفى السالم الدولى 15محل رلم 

عن بٌع  81916برلم  21191111، لٌد فى  211110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رومانى كامل سولاير سرجٌوس   -  258

 ش الباللسه محل بالدور االرضى ثانى عابدٌن 41شتلبر نظارات ، بجهة : 

عن بٌع نظارات ،  81924برلم  21191113، لٌد فى  111110111هناء محمود دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 الممطم 1مدٌنة عباد الرحمن  35عمار  2 بجهة : محل

عن  81942برلم  21191114، لٌد فى  111110111عبد الباسط فرحان حسن فرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 سوق الشٌماء بجوار نادى الشٌماء الممطم 85عطاره وتعبٌئه جمٌع المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن  81971برلم  21191115، لٌد فى  51110111سانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماعٌل على عبد الحافظ ح -  261

 ( w/77ورشه لتمطٌع الرخام ، بجهة : مدخل الشٌماء شك الثعبان بجوار كساره دمحم خلٌل طره لطعه ارض ضمن )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن االستثمار  81981برلم  21191116، لٌد فى  51110111الحسٌن دمحم على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 115ش  51العمارى والتنمٌه العمارٌه ، بجهة : 

عن تمدٌم  82131برلم  21191121، لٌد فى  51110111ٌوسؾ جالل على المؽربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ش الالسلكى 111عمار 1مشروبات ساخنه وبارده فٌما عدا المشربات الكحولٌه ، بجهة : محل 

عن مملة ، بجهة  82138برلم  21191122، لٌد فى  2111110111دمحم محمود دمحم عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ش البحث الجنائى صمر لرٌش 11: 

عن تصدٌر  82157برلم  21191123، لٌد فى  121110111دمحم احمد ابو بكر الشهٌد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ش فرج ٌوسؾ حدائك المعادى البساتٌن 19داتعمومٌه ، بجهة : وتورٌ

عن تصدٌر  82157برلم  21191123، لٌد فى  121110111دمحم احمد ابو بكر الشهٌد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 ش فرج ٌوسؾ حدائك المعادى البساتٌن 19وتورٌداتعمومٌه ، بجهة : 

عن ورشة جلى  82181برلم  21191123، لٌد فى  511110111لى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى دمحم احمد دمحم ع -  267

ش الورش االول من ش االسعاؾ شك الثعبان طرة  W 26وتمطٌع الرخام والجرانٌت والمماوالت العامه ، بجهة : لطعة رلم 

 المعادى

عن تجارة  82191برلم  21191127، لٌد فى  111110111صالح عبد السالم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 اخشاب ، بجهة : حارة الهاللً من شارع الجندي ع خٌر هللا

عن بٌع  82143برلم  21191131، لٌد فى  51110111مصطفى عمر امٌن على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 ش على حسٌن من انور عطٌة دار السالم 2منظفات وخلطعا وتركٌبها ، بجهة : 

عن  82194برلم  21191128، لٌد فى  111110111احمد دمحم سعٌد عبد الرحمن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 نموزج اورانس الممطم 912شمه ابراج الفرسان الهضبه الوسطى  9الدر  B 11تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : عماره 

عن تعبئة  81918برلم  21191113، لٌد فى  111110111كٌرلس صموئٌل كامل سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 ش مكة تمسٌم الرلابة االدارٌة زهراء المعادى 47، بجهة :  1وتجارة المواد الؽذائٌة 

عن تورٌد مواد  81877برلم  21191119، لٌد فى  111110111أس ماله ،  حامد محمود حامد حسن  ، تاجر فرد ، ر -  272

 ح الزعفرانً من ش العمدة حجاج الدور االرضً 26بناء ، بجهة : 

عن خدمات  81886برلم  21191119، لٌد فى  111110111ناصر عبدالراضى دٌاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 مشروع المعادى شرق 55عمارة  14بجهة : شمة نظافة وادارة الكافٌترٌات ، 

عن بٌع  81811برلم  21191111، لٌد فى  211110111اٌهاب خالد احمد دمحم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 ش كٌالي شلهب الفٌم دار السالم 1ساعات ، بجهة : 

عن تورٌد  81822برلم  21191112، لٌد فى  11111110111ٌاسر دمحم ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 115من ش  162ش  2وتركٌب انذار حرٌك واطفاء حرٌك وكامٌرات مرالبة ، بجهة : شمة الدور االرضى عمارة ذ

عن تورٌدات  81836برلم  21191113، لٌد فى  311110111الشٌماء دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 ش التاون من ش معهد امناء الشرطة طره البلد 6بجهة : عمومٌة ، 

عن  81838برلم  21191113، لٌد فى  211110111ممدوح على عبدالعال على دمحم جمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 ش رشدى عابدٌن الدور الثانى 15ادارة منشؤت )صٌانة مبانى( ، بجهة : 

عن بمالة تموٌنٌة  81834برلم  21191113، لٌد فى  811110111جر فرد ، رأس ماله ،  كٌرلس ناروز زكى بشاى  ، تا -  278

 المطبعه -ش دمحم محمود المصرى الفتح  11 -شاملة ، بجهة : دار السالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  82122برلم  21191121، لٌد فى  1111110111احمد عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 المعراج 8المجاوره  8152الت عمومٌه مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه فمط ، بجهة : لطعه مماو

عن تورٌد  82141برلم  21191122، لٌد فى  1111110111دمحم صابر حسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 الممطم 23انطوان سابا شمه  39وتوزٌٌع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 

عن الدعاٌة  82184برلم  21191127، لٌد فى  311110111احمد عبدالنعٌم فرج دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

صادر  2118/11/24على  4177واالعالن وتصمٌم الموالع االلكترونٌة )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت ( بموافمة امنٌة رلم 

 ( تمسٌم الالسلكى2( عمارة )16، بجهة : مشروع ) 2118/261

عن تصدٌر  82137برلم  21191131، لٌد فى  1111110111احمد دمحم الؽرٌب عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 1عمارات نٌركو  88علً  12برج المستمبل لطعه  84، بجهة : المعادي شمه  1حاصالت زراعٌة 

عن مماوالت  82111برلم  21191117، لٌد فى  111110111ٌن لطب لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن سعد الد -  283

 ش ٌوسؾ مطر من ش التل دار السالم 42عمومٌه وتشطٌبات ، بجهة : 

عن مماوالت  82113برلم  21191121، لٌد فى  51110111كرم محمود عبد العزٌز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 ش احمد المصرى من ش الفٌوم دار السالم 18عامه واعمال كهرومٌكانٌكه فما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن مماوالت  82111برلم  21191121، لٌد فى  2511110111محمود ابراهٌم ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 2مشروع اسكان المعراج  2141ق  31ت االنترنت ، بجهة : شمه وتورٌدات وتركٌبات وتورٌد عماله داخلٌه فٌما عدا خدما

عن تجا  82144برلم  21191122، لٌد فى  41110111ٌسري فإاد عبد الظاهر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 ٌولٌو 26ش  113مالبس مستعملة فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن كوافٌر  82172برلم  21191123، لٌد فى  511110111لم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دالٌا احمد حسن ابراهٌم سا -  287

 ش هدى شعراوى الممطم 9487حرٌمى ، بجهة : محل باالرضى ق 

عن ورشة تمطٌع  82162برلم  21191131، لٌد فى  51110111ٌاسر عنتر فإاد هاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 مدخل الشٌماء شك الثعبان w/81: ق  ، بجهة 1حجر هاشمى 

عن مكتب تؤجر سٌارات  82124برلم  21191129، لٌد فى  31110111دمحم دمحم عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 ش كلٌه الصٌدله الهضبه الوسطى الممطم7611، بجهة : ق

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

الشرلاوي حسٌن دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  المماوالت العامه وتورٌد وتركٌب وصٌانه المصاعد الكهربائٌة   ،رأس مالها    -  1

، عن المماوالت العامه وتورٌد وتركٌب وصٌانه المصاعد الكهربائٌة ، بجهة  82146برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111

 الممطم -الحً الثالث الهضبه الوسطً  16لطعه رلم  2عمار رلم  4: مكتب رلم 

، عن  82136برلم  21191131،لٌدت فى  211110111،رأس مالها     1حسام حسن وشرٌكه   شركة  ،  ادارة المطاعم  -  2

 ( بالدور االرضى1ش االتحاد شمة رلم ) 16، بجهة :  1ادارة المطاعم 

،   خدمة السٌارات المتكاملة والصٌانة وتجارة لطع الؽٌار والتوكٌالت التجارٌة  شركة احمد ابراهٌم وشرٌكه   شركة  -  3

، عن خدمة  81859برلم  21191116،لٌدت فى  311110111والتورٌدات العمومٌة وتجارة مستلزمات السٌارات   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رٌدات العمومٌة وتجارة مستلزمات السٌارات ، بجهة : السٌارات المتكاملة والصٌانة وتجارة لطع الؽٌار والتوكٌالت التجارٌة والتو

 مدخل أ مساكن المنال شارع الممطم 43و  44محل بالعمار 

 82122برلم  21191129،لٌدت فى  2511110111اسالم دمحم عبدهللا وشرٌكه   شركة  ،  بٌع اللحوم البلدى   ،رأس مالها    -  4

 زهراء المعادى 13الشطر  9/86على  25، عن بٌع اللحوم البلدى ، بجهة : برج العلٌاء 

برلم  21191118،لٌدت فى  111110111ائٌة   ،رأس مالها   حسن دٌاب و دمحم عبدالمادر   شركة  ،  تجارة االجهزة الكهرب -  5

 الدور االرضى -ناصٌه المناصرة الترجمان  23بالعنوان  8، عن تجارة االجهزة الكهربائٌة ، بجهة : محل رلم  81871

زة الكهربائٌة خالد الؽزاوى وشرٌكه   شركة  ،  التجارة والتوزٌع والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة فى مجال االجه -  6

وااللكترونٌة واجهزة الكمبٌوتر وانظمة نماط البٌع والكامٌرات وانظمة المرالبة واالدوات المنزلٌة )فٌما عدا االنترنت والكامٌرات 

صادر  2118/12/12على  4753الالسكٌة واالمن والحراسة ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌة رلم 

، عن التجارة والتوزٌع والتورٌدات والتوكٌالت  81911برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111لها   ،رأس ما  2118/212

التجارٌة فى مجال االجهزة الكهربائٌة وااللكترونٌة واجهزة الكمبٌوتر وانظمة نماط البٌع والكامٌرات وانظمة المرالبة واالدوات 

ة واالمن والحراسة ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌة رلم المنزلٌة )فٌما عدا االنترنت والكامٌرات الالسكٌ

 الممطم- 17ش  7188، بجهة : لطعة  2118/212صادر  2118/12/12على  4753

برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111حامد على احمد وشركاه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  7

 شارع طه عبدالسالم طره االسمنت 2رٌدات العمومٌة ، بجهة : ، عن التو 82141

احمد حزٌن احمد وشركاه   شركة  ،  الخدمات البترولٌة وتورٌد العمالة داخل جمهورٌة مصر العربٌة )فٌما عدا البزٌن  -  8

وتورٌد العمالة داخل  ، عن الخدمات البترولٌة 82182برلم  21191127،لٌدت فى  111110111والسوالر (   ،رأس مالها   

 المعادى الجدٌدة-( الشطر الثامن  1/2( عمارة )3جمهورٌة مصر العربٌة )فٌما عدا البزٌن والسوالر ( ، بجهة : شمة )

 21191123،لٌدت فى  3111110111احمد الحسٌنً وشركاه   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات العمومٌة  ،رأس مالها    -  9

 4ش احمد خٌري زهراء شمة  46مماوالت والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : عمار رلم ، عن ال 82171برلم 

احمد دمحم احمد حسن وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بؤعمال المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة واالنشاءات وصٌانة  -  11

ورات والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها   المبانى واالستثمار العمارى وادارة المشروعات العمارٌة والتشطٌبات والدٌك

، عن المٌام بؤعمال المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة واالنشاءات  81841برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111

 19: عمارة  وصٌانة المبانى واالستثمار العمارى وادارة المشروعات العمارٌة والتشطٌبات والدٌكورات والتورٌدات العمومٌة ، بجهة

 المطامٌه 412مشروع المعادى جاردنز المرحلة سى شمة 

ال حسن عبده مجموعه عبد الناصر حسن عبده وشركاه   شركة  ،   تجاره وتوزٌع المصنوعات الجلدٌه وتصنٌع االحذٌه  -  11

ه انواعها اداره المحالت التجارٌه التوكٌالت التجارٌه بكاف -وتجاره المالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها

،لٌدت فى  11111110111والشركات التجارٌه الخاصه  بالمصنوعات الجلدٌه والمالبس الجاهزه  التصدٌر  ،رأس مالها   

، عن تجاره وتوزٌع المصنوعات الجلدٌه وتصنٌع االحذٌه وتجاره المالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس  81885برلم  21191119

التوكٌالت التجارٌه بكافه انواعها اداره المحالت التجارٌه والشركات التجارٌه الخاصه  بالمصنوعات  -ٌه واكسسوارتهاالعسكر

 ش لصر النٌل 22الجلدٌه والمالبس الجاهزه  التصدٌر ، بجهة : 

 21191114،لٌدت فى  1111110111محمود دمحم علً حسٌن وشرٌكة   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  12

 ش الطحاوي 27، عن التورٌدات العمومٌة ، بجهة :  81954برلم 

منى عرٌان و شهٌرة عادل عونى   شركة  ،   تورٌد جمٌع مستحضرات ومستلزمات العناٌة بالبشرة والمنسوجات المطنٌه  -  13

 6من المجموعة  36تٌراد فٌما عدا الفمرة وااللطان بجمٌع انواعها وتوزٌعها داخل جمهوٌة مصر العربٌه والتصدٌر واالس

، عن تورٌد جمٌع مستحضرات  82168برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111.  ،رأس مالها    19والمجموعه 

ومستلزمات العناٌة بالبشرة والمنسوجات المطنٌه وااللطان بجمٌع انواعها وتوزٌعها داخل جمهوٌة مصر العربٌه والتصدٌر 

بالدور  4ؼرفه من شمه رلم  -ش الجزٌرة الوسطى  31. ، بجهة :  19والمجموعه  6من المجموعة  36ٌما عدا الفمرة واالستٌراد ف

 الزمالن -االول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت  211110111عمر عبدالبالى احمد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد مواد بناء ورخام والمماوالت العمومٌة   ،رأس مالها    -  14

 114ش  63، عن تورٌد مواد بناء ورخام والمماوالت العمومٌة ، بجهة :  81985برلم  21191116فى 

،لٌدت فى  311110111سمٌر عثمان وشرٌكٌه   شركة  ،  تجارة االطارات والبطارٌات والجنوط   ،رأس مالها    -  15

صمر لرٌش من ش  112 عمارة 1، عن تجارة االطارات والبطارٌات والجنوط ، بجهة : المحل رلم  82133برلم  21191122

311 

،لٌدت فى  181110111عامر لطفً حسن وشركاه   شركة  ،  تركٌب عدسات نظارات شمسٌة فمط   ،رأس مالها    -  16

شارع عبد العزٌز جاوٌش برج االطباء باب  21، عن تركٌب عدسات نظارات شمسٌة فمط ، بجهة :  82165برلم  21191123

 517اللوق الدور الخامس شمة 

،رأس مالها     1عادل حسٌن سلٌمان وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامة وتجارة المفروشات واالدوات المنزلٌة  -  17

، بجهة : شمة  1، عن المماوالت العامة وتجارة المفروشات واالدوات المنزلٌة  81868برلم  21191118،لٌدت فى  511110111

 ( حارة الحمبولى22) ( بالدور فوق االرضى بالعمار رلم2رلم )

،رأس   1احمد المرسً دمحم المرسً ابو لوره وشرٌكه   شركة  ،  مصنع نشر وتمطٌع وجٌلً وصمل الرخام والجرانٌت  -  18

، بجهة  1، عن مصنع نشر وتمطٌع وجٌلً وصمل الرخام والجرانٌت  82149برلم  21191131،لٌدت فى  5111110111مالها   

 المعادي -جبل طره المنطمه الصناعٌة شك الثعبان  12156وسابما حوش التشوٌن رلم  C73ابما حالٌا وس D/183: لطعه 

،  81915برلم  21191111،لٌدت فى  71110111ورثه مصطفى حسٌن دمحم   شركة  ،  كوافٌر سٌدات  ،رأس مالها    -  19

 ش المسلمانى 7عن كوافٌر سٌدات ، بجهة : 

شركة  ،  تورٌد المالبس الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( .  ،رأس مالها    صابر فضل هاشم وشركاه   -  21

 68، عن تورٌد المالبس الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( . ، بجهة :  82132برلم  21191121،لٌدت فى  1511110111

 ش نبٌل الولاد م ناصر

،لٌدت  5111110111،رأس مالها     1وخلط وتعبئة  وتؽلٌؾ المعسل ٌدوٌا  دمحم بدوى مختار وشرٌكه   شركة  ،   تصدٌر -  21

 تمسٌم سٌناء 51، بجهة :  1، عن تصدٌر وخلط وتعبئة  وتؽلٌؾ المعسل ٌدوٌا  81943برلم  21191114فى 

دت فى ،لٌ 311110111مصطفً حسٌن مصطفً سلٌم وشرٌكه   شركة  ،  تجارة الرخام والجرانٌت  ،رأس مالها    -  22

 طرٌك شك التعبان بجوار البنان طرة-، عن تجارة الرخام والجرانٌت ، بجهة : المنطمة الصناعٌة 82147برلم  21191122

محمود علً عبدالرازق وشرٌكته   شركة  ،  التوكٌالت التجارٌة وتورٌد االجهزة الكهربائٌة والتكٌٌؾ  ،رأس مالها    -  23

، عن التوكٌالت التجارٌة وتورٌد االجهزة الكهربائٌة والتكٌٌؾ ، بجهة :  81921لم بر 21191113،لٌدت فى  511110111

 115شمة  11الدور  23بٌتشوو امٌركان زهراء المعادي امام مرور المعادي امتداد شارع الخمسٌن عمارة 

 151110111ة   ،رأس مالها   اسالم صالح الدٌن عدلى موسى وٌوسؾ خالد لاسم عبداللطٌؾ   شركة  ،  تورٌد مواد ؼذائٌ -  24

 المعادى الجدٌدة 296عمارة  1، عن تورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة : محل  81874برلم  21191119،لٌدت فى 

، عن جزاره  81875برلم  21191119،لٌدت فى  251110111ابراهم خمٌس وشرٌكه   شركة  ،  جزاره  ،رأس مالها    -  25

 الممطم -الهضبه الوسطى  6339، بجهة : ق 

 511110111تصوٌر (   ،رأس مالها   -تلٌفون -ٌاسمٌنا مجدى فهمى وشرٌكتها   شركة  ،  خدمات رجال االعمال )فاكس  -  26

ج 77ش  11تصوٌر ( ، بجهة : عمارة -تلٌفون -، عن خدمات رجال االعمال )فاكس  81978برلم  21191116،لٌدت فى 

 المعادى

برلم  21191129،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     1شركة  ،   ورشة رخام وجرانٌت   اٌمن دمحم لاسم وشركاه  -  27

 ( D 475شك الثعبان  ق )-طرٌك االتوستراد -، بجهة : ش الحلوانى تمسٌم بدر اللٌثى  1، عن ورشة رخام وجرانٌت  82126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رٌد الحداٌد والبوٌات واالدوات الصحٌة والكهربائٌة اٌهاب عبدالتواب عبدالعظٌم ابو زٌد وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتو -  28

، عن تجارة وتورٌد الحداٌد  81933برلم  21191114،لٌدت فى  311110111،رأس مالها     1والسباكه وجمٌع لوازم المعمار 

جراند سٌتً  C 11م بالعمار رل 4، بجهة : محل رلم  1والبوٌات واالدوات الصحٌة والكهربائٌة والسباكه وجمٌع لوازم المعمار 

 البساتٌن -زهراء المعادي 

رمضان حسٌن عبد ربه محمود الجابى ومحمود دمحم مجاهد محمود   شركة  ،   ورشه رخام وجرانٌت وتمطٌع وتلمٌع رخام  -  29

 ، عن ورشه رخام وجرانٌت وتمطٌع 82117برلم  21191129،لٌدت فى  111110111وجرانٌت لحساب الؽٌر  ،رأس مالها   

 منطمه شك الثعبان طره 229وتلمٌع رخام وجرانٌت لحساب الؽٌر ، بجهة : ق 

احمد على سالم سالم وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة ودعاٌة واعالن )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت(  -  31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2118/187على  2119/1/28على  258بعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌة رلم 

، عن تورٌدات عمومٌة ودعاٌة واعالن )فٌما عدا اصدار  82161برلم  21191131،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

 2118/187على  2119/1/28على  258الصحؾ والمجالت واالنترنت( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌة رلم 

 حارة الطوبجى من ش عبدالعزٌز 6، بجهة : 

احمد دمحم مسعد فإاد دروٌش وشركاه   شركة  ،  " مزاولةجمٌع االعمال السٌاحٌه)سٌاحه عامه فمره أ( بمافى ذلن اعمال بٌع  -  31

رى والبحرى والجوى وصرؾ تذاكرالسفرالجوٌه والبحرٌه والبرٌه والوكالة من شركات الطٌران والمالحه و النمل السٌاحى الب

المنظم العمال شركات السٌاحه 1983لسنه 118والمعدل بالمانون 1977لسنة 538وجمٌع مانصت علٌه المادةاالولى من المانون رلم 

، عن " مزاولةجمٌع االعمال السٌاحٌه)سٌاحه  81989برلم  21191116،لٌدت فى  21111110111واللٌموزٌن  ،رأس مالها   

ى ذلن اعمال بٌع وصرؾ تذاكرالسفرالجوٌه والبحرٌه والبرٌه والوكالة من شركات الطٌران والمالحه و النمل عامه فمره أ( بماف

لسنه 118والمعدل بالمانون 1977لسنة 538السٌاحى البرى والبحرى والجوى وجمٌع مانصت علٌه المادةاالولى من المانون رلم 

 شارع محمود بسٌونى 26دور ثالث عمار  19هة : شمه المنظم العمال شركات السٌاحه واللٌموزٌن ، بج1983

عبد الناصر عبد الؽفار السٌد وشركاه   شركة  ،  تصمٌم وتنفٌذ اعمال الدٌكور وتورٌد وتركٌب الرخام واداره المشروعات  -  32

برلم  21191121دت فى ،لٌ 1111110111والمماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا خدمات االنترنت  ،رأس مالها   

، عن تصمٌم وتنفٌذ اعمال الدٌكور وتورٌد وتركٌب الرخام واداره المشروعات والمماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه  82112

 الحى الرابع الهضبه الوسطى الممطم 5643فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

تامر حامد كمال حامد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد المواد الؽذائٌه زاداره المطاعم واالوبن بوفٌه  ،رأس مالها    -  33

ش  263، عن تورٌد المواد الؽذائٌه زاداره المطاعم واالوبن بوفٌه ، بجهة :  82151برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111

 2عماره  9احمد زكى شمه 

 21191115،لٌدت فى  511110111ضان وشرٌكه   شركة  ،  صٌانة االجهزة الطبٌه والتورٌدات   ،رأس مالها   احمد رم -  34

 المعادي الجدٌدة -ش فلسطٌن  574، عن صٌانة االجهزة الطبٌه والتورٌدات ، بجهة :  81957برلم 

ٌانة المعدات واالدوات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة   هشام دمحم عصام نبٌه وشركائه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة ومماوالت وص -  35

، عن تورٌدات عمومٌة ومماوالت وصٌانة المعدات واالدوات  82158برلم  21191131،لٌدت فى  611110111،رأس مالها   

 9121الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة ، بجهة : ش معهد الجزٌرة ق 

، عن  81932برلم  21191113،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     1ولٌد عبدالحمٌد وشرٌكته   شركة  ،  مطعم  -  36

 ش احمد زكى 167، بجهة : العمار رلم  1مطعم 

على عفٌفى على وشركاه   شركة  ،   تؤجٌر السٌارات وشحن ونمل وتفرٌػ البضائع لحساب الؽٌر فٌما عدا الشحن الجوى   -  37

، عن تؤجٌر السٌارات وشحن ونمل وتفرٌػ البضائع لحساب  81979م برل 21191116،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

 صمر لرٌش 216الؽٌر فٌما عدا الشحن الجوى ، بجهة : ش 

 21191129،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     1رٌهام خالد وٌارا طارق   شركة  ،  المٌام بكافه اعمال الدٌكورات  -  38

 المعادي -دجله  211ش  2، بجهة : عمار  1الدٌكورات  ، عن المٌام بكافه اعمال 82129برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191131،لٌدت فى  211110111علً السٌد وشرٌكة   شركة  ،  تجمٌع وتصدٌر النخؾ ومستلزماتة  ،رأس مالها    -  39

 ، عن تجمٌع وتصدٌر النخؾ ومستلزماتة ، بجهة : ش االلصر بجوار خزان المٌاة م ناصر 82143برلم 

عزمى السٌد شٌحا وشرٌكه عبد الرحمن احمد عبد الجلٌل   شركة  ،  تورٌد وصٌانه ماكنات التصوٌر ومستلزماتها عمرو  -  41

، عن تورٌد وصٌانه ماكنات التصوٌر  81891برلم  21191119،لٌدت فى  511110111لطع ؼٌارها والورق  ،رأس مالها   

 الممطم 81معهد الجزٌره من ش  اخر ش 7221ومستلزماتها لطع ؼٌارها والورق ، بجهة : ق 

عمرو عزمى السٌد شٌحا وشرٌكه عبد الرحمن احمد عبد الجلٌل   شركة  ،  تورٌد وصٌانه ماكنات التصوٌر ومستلزماتها  -  41

، عن تورٌد وصٌانه ماكنات التصوٌر  81891برلم  21191119،لٌدت فى  511110111لطع ؼٌارها والورق  ،رأس مالها   

 الممطم 81اخر ش معهد الجزٌره من ش  7221لطع ؼٌارها والورق ، بجهة : ق  ومستلزماتها

 81818برلم  21191112،لٌدت فى  111110111هدى بٌومى عبدالخالك وشرٌكتها   شركة  ،  بٌع اثاث   ،رأس مالها    -  42

 المعادى الجدٌده 257ش  3، عن بٌع اثاث ، بجهة : 

،لٌدت فى  2111110111شركة  ،  المماوالت العامة واالستثمار العماري   ،رأس مالها   احمد ؼٌضان صابر وشرٌكة    -  43

شارع امام كمال الدٌن من شارع  3، عن المماوالت العامة واالستثمار العماري ، بجهة : عمار رلم  81857برلم  21191116

 البساتٌن

،لٌدت فى  151110111ارة االلبان ومنتجاتها  ،رأس مالها   احمد مصطفى نصر ابوالمكارم شرٌؾ وشرٌكه   شركة  ،  تج -  44

 ش المبتدٌان 28، عن تجارة االلبان ومنتجاتها ، بجهة :  82145برلم  21191122

احمد عبد الناصر وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  45

، عن المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة والتورٌدات العمومٌة ، بجهة  82192برلم  21191127ت فى ،لٌد 1111110111

 خلؾ حدٌمة االندلس الممطم 9شارع هدي شعراوي من ش  6/9487بالعمار  1: شمة رلم 

 21191131،لٌدت فى  91110111،رأس مالها     1ولٌد ٌاسٌن وشركاه   شركة  ،  تورٌدات منتجات بالستٌكٌة وخشبٌة  -  46

 كورنٌش المعادى-ش المشتل  18، بجهة :  1، عن تورٌدات منتجات بالستٌكٌة وخشبٌة  82142برلم 

(   ،رأس  6من المجموعة  36والفمرة  19عادل عبدالمالن وشرٌكته   شركة  ،  االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا المجموعة  -  47

 36والفمرة  19، عن االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا المجموعة  82162برلم  21191123 ،لٌدت فى 21111110111مالها   

 درب لطٌب حارة الٌهود 11( ، بجهة :  6من المجموعة 

،  81858برلم  21191116،لٌدت فى  51110111دمحم سمٌر عبدالوارث ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  بماله   ،رأس مالها    -  48

 ش م الحى الكندى 35ة : عن بماله ، بجه

،لٌدت فى  111110111جٌم ومساج )فٌما عدا اجراء العملٌات (  ،رأس مالها   -اسالم دمحم جابر وشركاه   شركة  ،  كوافٌر  -  49

 دجلة تمسٌم 231ش  27عمارة رلم  1جٌم ومساج )فٌما عدا اجراء العملٌات ( ، بجهة : -، عن كوافٌر  81884برلم  21191119

،لٌدت فى  451110111،رأس مالها     1دمحم صابر زكى دمحم وشركاه   شركة  ،  توزٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة  -  51

 المعادى الجدٌدة-الشطر العاشر  21، بجهة :  1، عن توزٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة  81848برلم  21191116

برلم  21191129،لٌدت فى  411110111ذائٌه  ،رأس مالها   مصطفً محمود وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع مواد ؼ -  51

 دار السالم -تمسٌم االصالح  411من ش  413ش  48، عن تجارة وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة :  82125

أس مالها   دمحم سعٌد على حسٌن وشركاه   شركة  ،  التجاره والتوزٌع فى المنظفات والمواد الؽذائٌه والتوكٌالت التجارٌه   ،ر -  52

، عن التجاره والتوزٌع فى المنظفات والمواد الؽذائٌه والتوكٌالت التجارٌه ،  81917برلم  21191113،لٌدت فى  151110111

 ش محى العٌسوى لسم دار السالم 116بجهة : دار السالم عماره 

ق واعمال المحاجر مع جهات الخصم ) عبدالنبى سٌد شحات على وشركاة   شركة  ،  المماوالت العمومٌة واعمال الطر -  53

برلم  21191128،لٌدت فى  11111110111تعامالت مع المطاع العام والجهاز االدارى للدولة ولطاع االعمال(   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رى ، عن المماوالت العمومٌة واعمال الطرق واعمال المحاجر مع جهات الخصم ) تعامالت مع المطاع العام والجهاز االدا 82114

 م ناصر-عزبة بخٌت -ش السكة الحدٌد  77للدولة ولطاع االعمال( ، بجهة : 

السٌد عبدالعزٌز وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وتجارة تورٌد المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالجهزة الرٌاضٌة  -  54

من المجموعة والتوكٌالت  36وفمرة  19والتعوٌضٌة والمواد الكٌماوٌة والمنظفات والمطهرات والتصدٌر فٌما عدا مجموعة 

، عن بٌع وتجارة تورٌد المستلزمات الطبٌة  82169برلم  21191131،لٌدت فى  5111110111التجارٌة  ،رأس مالها   

 19ومستحضرات التجمٌل واالجهزة الرٌاضٌة والتعوٌضٌة والمواد الكٌماوٌة والمنظفات والمطهرات والتصدٌر فٌما عدا مجموعة 

 6181الهضبة الوسطً الحً الخامس عمار ع -من المجموعة والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : الممطم 36 وفمرة

احمد دمحم ٌوسؾ دمحم عثمان وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامة المتخصصة والمتكاملة والتورٌدات العمومٌة  ،رأس مالها    -  55

ت عامة المتخصصة والمتكاملة والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : ، عن مماوال 81883برلم  21191119،لٌدت فى  511110111

 البساتٌن-شارع الكسلً 21عمار  2محل رلم 

،لٌدت فى  2111110111،رأس مالها     1دمحم سعد احمد وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة  -  56

عمارة الزٌنى التجارٌة الدور  153ش  2، بجهة :  1دات العمومٌة ، عن المماوالت العامة والتورٌ 81939برلم  21191114

 2الثانى ؼرفة 

دمحم عٌد وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر المواد الؽذائٌةوتصدٌر االدوات الصحٌة وتصدٌر المالبس والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا  -  57

، عن تصدٌر المواد  81993برلم  21191116 ،لٌدت فى 511110111المالبس العسكرٌة واكسسواراتها  ،رأس مالها   

ح  4الؽذائٌةوتصدٌر االدوات الصحٌة وتصدٌر المالبس والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا المالبس العسكرٌة واكسسواراتها ، بجهة : 

 التجار من ش ٌزٌد

،لٌدت فى  91110111 ٌحى ماهراحمد مهران وشركاة   شركة  ،  تجاره ادوات مستلزمات مماهى  ،رأس مالها   -  58

 ش المعز لدٌن هللا الفاطمى 92، عن تجاره ادوات مستلزمات مماهى ، بجهة :  82171برلم  21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21191111، وفى تارٌخ    51345اسامه محمود احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد بامر محو لترن التجاره

تم    21191111ى تارٌخ ، وف   71981مروان مصطفً عبد الحمٌد حسن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

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

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191111، وفى تارٌخ    55619مسعد شعبان دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191112، وفى تارٌخ    66262حجازى عمر على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    11887شافعً احمد جاد الكرٌم علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 ل التجاريتم محو المٌد من السج

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191113، وفى تارٌخ    3334الشحات عبدالمادر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 المٌد بامر محو للوفاه وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تارٌخ    75195وائل عٌسى شحاته عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 محو المٌد بؤمر محو ودلن لترن التجارة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    47864عصام حسن عبد الرحمن علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  تم محوالمٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191116، وفى تارٌخ    74433رلم : عادل دمحم سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 9

 1المٌد بؤمر محو ودلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    42241نٌللً محمود عبدالرازق عٌسوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    75195شحاتة عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  وائل عٌسى   - 11

 تم محو المٌد بؤمر محو ودلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    78251ٌاسمٌنا مجدى فهمى برسوم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 مٌد من السجل نهائٌاتم محو ال

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تارٌخ    73521اٌمان السٌد سعٌد سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    42241نٌللً محمود عبد الرازق عٌسوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    56895نجالء سمٌر كامل محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    36385رد  ،  سبك لٌده برلم : حمٌدو  حامد احمد عبد اللطٌؾ  ،  تاجر ف   - 16

 1السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    75166اسامه عزمى سلٌمان ؼالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 التجارى لترن التجارةتم محو المٌد من السجل 

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    24111عبدالواحد زنون عبدالواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 1تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    77998شرٌؾ فاروق متولى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    75728خلود عبدالحلٌم سٌد عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    2122الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد شكرى احمد عبد   - 21

 السجل  تم محو المٌد من السجل نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191111، وفى تارٌخ    7813مصطفى حسٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو للوفاهالمٌد من السجل التجارى بامر 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    58583رنٌا جمال عبد المادر حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191114، وفى تارٌخ    65611سعٌد انور حامد ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21191114، وفى تارٌخ    17781سان مٌناس للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    6385محمود حسن مرسى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

ب السجل  تم محو تم محو/شط   21191115، وفى تارٌخ    63812سعٌد عزمى فهمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 1المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191115، وفى تارٌخ    78177طه حسن طه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21191116وفى تارٌخ ،    81895ماجد مختار وٌصا جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    65716روبٌر صبحى لبٌب شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191117، وفى تارٌخ    29553تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   عماد مصطفى رضوان  ،   - 31

 محو المٌد من السجل نهائٌا

تم    21191117، وفى تارٌخ    64353احمد رشدي عبد الوهاب علً سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 ائٌامحو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل نه

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    54286دمحم فرج مرسال سودانً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 1تم محو المٌد من السجل التجارى وذلن للوفاة 

محو/شطب السجل  تم تم    21191121، وفى تارٌخ    31436دمحم السٌد دمحم سوٌلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو المٌد لنرن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    78767احمد عادل دمحم رشاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو المٌد من السجل نهائٌا

تم    21191122، وفى تارٌخ    78614السٌد جالل الدٌن السٌد دمحم ابو على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 1محو/شطب السجل  تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد    21191122، وفى تارٌخ    113سعد على سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    71317احمد عبد اللطٌؾ احمد صادق دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  تم محو المٌد من السجل نهائٌا

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    71524هالل حسٌن هالل عوض هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 لسجل  تم محو المٌد من السجل نهائٌاا

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    11541عصام احمد محمود خاطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191122، وفى تارٌخ    6751عزت فكرى اسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191122، وفى تارٌخ    6751عزت فكرى اسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191123، وفى تارٌخ    64838مٌن جا كوان هو كٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

، وفى    64838تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / كٌم جانا للمؤكوالت الكورٌه والصٌنٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 د من السجل التجارى لترن التجارةتم محو/شطب السجل  تم محو المٌ   21191123تارٌخ 

تم    21191123، وفى تارٌخ    64838كٌم جانا للمؤكوالت الكورٌه والصٌنٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  تتم محو الفرع  لترن الجارة

تم محو/شطب السجل     21191127وفى تارٌخ ،    76971عادل حلمى العنانى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 تم محو السجل من السجل التجاري بموجب امر محو

تم محو/شطب السجل  تم    21191127، وفى تارٌخ    68114ولٌد علً سالمة مسلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    67929تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد ابراهٌم دمحم االبٌاري  ،     - 48

 1تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    81379دمحم فوزي سلٌمان عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 المٌد اللؽاء الفرعتم محو 

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    68261اٌمان رمضان عبد المإمن امٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  تم محو الفرع بامر محو الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191129، وفى تارٌخ    14423دمحم انور احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 المٌد من السجل التجارى نهائٌاً .

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    75164عمار نصرالدٌن على هرٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    63455ك لٌده برلم : امل عبد المعطى حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 53

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21191129، وفى تارٌخ    19316دمحم السٌد دمحم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 محو المٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    69671منى ابراهٌم ابراهٌم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    68194احمد حسن سلٌمان متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجارهتم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191129، وفى تارٌخ    68332دمحم محمود نصر عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 1محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191131، وفى تارٌخ    8151سبك لٌده برلم : طاهر نبٌل ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،     - 58

 المٌد من السجل نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    79916فاٌزه دمحم عبد الحمٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 1التجارة تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    81334وائل كمال احمد محمود ابو العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو الؽاء الفرع

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   75778مد نصر الدٌن عبد هللا دمحم  حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اح -  1

 جنٌه   1111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   81389عمرو عادل فرٌد علٌوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21191116وفً تارٌخ ،   58192دمحم على دمحم عبادة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21191116وفً تارٌخ ،   75732دمحم رشاد احمد خلؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ تم تعدٌل رأس   21191118وفً تارٌخ ،   47183على دمحم طلعت حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   11111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   68195مإسسه النواوى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   68355سامح دمحم عبدالعاطى سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تم تعدٌ  21191111وفً تارٌخ ،   81699دمحم سٌد دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   54371عادل السٌد ابراهٌم مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   71196معتز ٌاسٌن دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   74117اسماعٌل رشاد اسماعٌل عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   11111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   71392احمد السٌد حمٌده فواز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   78198طارق دمحم مبرون احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال ,  تم  21191116وفً تارٌخ ،   63317صبحى مرزوق دانٌال بشاى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   72934اسالم نبٌل المصرى على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   551110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   18312فتحى ٌسرى عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21191121وفً تارٌخ ،   74785أمٌرة عاطؾ فكري سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   77834اٌمان حمدى وهبه سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   81131حسام محمود عبد العزٌزدمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   451110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:    تم  21191121وفً تارٌخ ،   81419احمد بدر دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   81785سامى عبد العزٌز حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   81661أسالم دمحم أحمد دمحم أحمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21191123وفً تارٌخ ،   81896اشرؾ عرفه محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   33518احمد دمحم عبد هللا فرحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   51110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   74799هانى ابراهٌم عبده مطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ ،   48131تامر احمد رجب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   81815تحٌة ٌوسؾ الٌمنً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21191123وفً تارٌخ ،   39269ح ربٌع صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صال -  28

 جنٌه   62111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعدٌل رأ  21191127وفً تارٌخ ،   61896احمد عصام عبد الواحد الشرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   68166حسن جمال حسن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   69125مٌخائٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مٌنا مالن -  31

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   21191128وفً تارٌخ ،   67279ادهم دمحم دمحم دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   71836شرٌؾ سٌد حنفً احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   77531دالعال حامد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سٌد عب -  34

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ  تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ ،   81823سٌد مصلح علً كفافً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81817احمد كساب عبد هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش جمعة عضٌم مصر حلوان الزراعى جزٌرة دار السالم البساتٌن 25:   ، محل باالرضى بالعمار الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81814حسٌن حسن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش الطٌران الدوٌمة الجمالٌة 51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81816رٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام الدٌن حسن ابوس -  3

 الممطم -ش انطوان سابا الهضبة الوسطى  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81717مصطفى منصور مدنى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الدور االول اركٌدٌا مول كورنٌش النٌل  B 19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  75499احمد صدٌك حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 مبنى خان العباسٌه الواٌلى 5س  4س 3س 2الـتؤشٌر:   ، اضافه الفروع / س



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81812،  سبك لٌده برلم     مرفت السٌد ابراهٌم الؽلبان ، تاجر فرد -  6

 المنٌل  -شارع عبدالعزٌز ال سعود  137الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72713ابراهٌم ٌس دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ش شلبى العرومبى البساتٌن 2صبح / محل رلم الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81817مإمن احمد مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ش مجدى السٌد من ابو برٌن  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 تمسٌم االصالح الزراعى  411ش   27 -، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81813نجاح عبد المجٌد فإاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الممطم الخلٌفة 7م العبد تعاونٌات محل  171الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81819دمحم احمد ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 زلاق بدوي  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  81818جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن ٌحًٌ عبدهللا محمود ، تا -  12

 الفسطاط -ص مجاورة اولً 47وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  81811هٌثم احمد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بة الوسطً الدور األرضً الممطمالهض 3الحً  11، عمار اعلً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81811اٌهاب خالد احمد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش كٌالي شلهب الفٌم دار السالم 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112فً تارٌخ و 81822ٌاسر دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 115من ش  162ش  2الـتؤشٌر:   ، شمة الدور االرضى عمارة ذ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81827هشام حازم سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بوالق ابو العال 2ش السبتٌه محل رلم 51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191112وفً تارٌخ  51316شرٌؾ دمحم فوزي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ش سلٌم االول  64تعدٌل العنوان لٌصبح / 

ً تارٌخ وف 51316تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شرٌؾ دمحم فوزى احمد السٌد الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش سلٌم االول  64تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21191112

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191112وفً تارٌخ  81831مٌنا مسعد نان شفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش المسطحات المائٌه م الوحده 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81824حمود صالح عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماعٌل م -  21

 ح الصول من ش حجازى 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81828احمد شرٌؾ جابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 دار السالم -ش محى العٌسوى الفتح جزٌرة  78الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72583عادل جرجس عزٌز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش دمحم ابو زٌد شارع ارض البصرى  19الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81825لم    احمد عبد الؽفار سٌد عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  23

 أ مساكن الكوٌتٌه المعادى الجدٌده 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81821اسامة عبدهللا دمحم على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 أ ش المبتدٌان  51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81826حمد على ابراهٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  25

 منشاة ناصر -ش الرزاز  2الـتؤشٌر:   ، مربع 

ؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 21191112وفً تارٌخ  64429دمحم سٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش اثر النبى  4، تعدٌل العنوان لٌصبح /محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81819احمد حجاج عبد السمٌع حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش سٌد ابو العال من ش الشٌن دار السالم 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81831فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود سٌد محمود عطوه ، تاجر -  28

 ش كٌالنى شلهوب من ش الفٌوم دار السالم 28الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  81823عبده حسٌن عٌد عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 طٌؾ م ناصرح ل9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191112وفً تارٌخ  81829اسامة عبد العظٌم عبد المنعم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش السبع لاعات البحرٌة باالرضً داخل العمارة  45, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81832مٌنا عادل سعد سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 شمه بالدور السادس  -زهراء المعادى  -ش الكنٌسة مدٌنة الوحدة  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191113وفً تارٌخ  81836الشٌماء دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ن ش معهد امناء الشرطة طره البلد ش التاون م 6، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  81838ممدوح على عبدالعال على دمحم جمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش رشدى عابدٌن الدور الثانى  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  79596مصطفى احمد حنفى عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 شك التعبان  -الـتؤشٌر:   ، مدخل بدر اللٌثى بجوار مصنع عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  59945جمعة محمود مإمن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش ؼٌط العدة 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  59945مإمن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمعة محمود -  36

 ش ؼٌط العده  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81598دمحم صالح ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 لٌم تمسٌم الالسلكىهـ ش عبد الح 22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81837احمد صدٌك حسن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ش اشرؾ حافظ 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81598دمحم صالح ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 هـ ش عبد الحلٌم تمسٌم الالسلكى 22الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81834كٌرلس ناروز زكى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المطبعه  -ش دمحم محمود المصرى الفتح  11 -الـتؤشٌر:   ، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  67964أحمد حسٌن السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش دمحم مجدى  14الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81835ود مصطفى عبود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محم -  42

 ش عدلى الملٌجى الممطم 2محل  9313الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  79596مصطفً احمد حنفً عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 شك الثعبان -ـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /مدخل بدر اللٌثى بجوار مصنع عمار ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81833شرٌؾ جمال عٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 تشفى السالم الدولىدور ارضى عمار سراٌه المشرق ش كورنٌش النٌل بجوار مس 15الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191113وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 دار السالم -ش مخٌمر من ش الفٌوم  11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش مخٌمر من ش الفٌوم  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 بنشاط / منفد بٌع -ش مخٌمر من ش الفٌوم / دار السالم  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ش مخٌمر من ش الفٌوم دار السالم بنشاط منفذ بٌع 11الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81841منار رمضان فرؼلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 114الجدٌده ش  51الـتؤشٌر:   ، شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191116وفً تارٌخ  81843احمد سٌد متولى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش الكبارى م ناصر 8،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81854فرد ،  سبك لٌده برلم     خضٌر دمحم خضٌر دمحم ، تاجر -  51

 الممطم-ش الشهٌد دمحم ابو شفرة 8الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191116وفً تارٌخ  81842مٌنا رزق نعٌم وهبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الممطم -الجٌزة تمسٌم مباحث 14، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191116وفً تارٌخ  81844دمحم حسن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش عبدالرازق 8، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191116وفً تارٌخ  81845علً ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش دمحم سوٌلم 41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  78689احمد طارق عبدالعاطى احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

  25شمه  -محمود بسٌونى  18شارع  7،  6, وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81853سبك لٌده برلم      اٌمن احمد فرٌد عبده الشٌخ ، تاجر فرد ، -  56

 ش متحؾ المنٌل 113الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81248شفٌك مصطفى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لوانب ش مسجد عزام ح 13بالعمار  3و2الـتؤشٌر:   ، محلٌٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  75499احمد صدٌك حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الخلٌفة الممطم  9منطمة س شارع  8111الـتؤشٌر:   ، لطعة 

ن , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 21191116وفً تارٌخ  81851حشاد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ش العطارٌن الخلٌفة 12بالعمار  4محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191116وفً تارٌخ  75732دمحم رشاد احمد خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بنشاط /بٌع حداٌد وبوٌات خمسون الؾ جنٌه الؼٌر  51111ش الجامع براس مال / 23، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81855كرٌم عصام سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الممطم/ محل ذ-الحً االل شاع البارون بجوار مدرسة البارون  1611الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81856ٌده برلم    احمد اشرؾ رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  62

 مشروع تاون سنتر م الحرٌة  151الـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  51611احمد رشدي اسماعٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ن الشرطة امتداد االمل المعادىمساك 2الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  81852محمود دمحم كمال عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الممطم الخلٌفة 9ش  9116وصؾ الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  64221عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 جرااند مول  118الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81849احمد سٌد صدٌك خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 276ش  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81846حنفى دمحم حنفى دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 طرة- W/26الـتؤشٌر:   ، شك الثعبان بجوار االسعاؾ لطعة ارض ضمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81847اسالم احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 دجلة المعادى 189ش 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191116وفً تارٌخ  75732دمحم رشاد احمد خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ش الجامع  23، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116تارٌخ  وفً 81861عماد السٌد موسى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ش مصطفى رضا المنٌل 3الـتؤشٌر:   ، 

وفً  78689تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد طارق عبدالعاطى احمد عبدالحافظ . ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 محمود بسٌونى  18شارع  7،  6/ محل رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 21191116تارٌخ 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  78689احمد طارق عبد العاطى احمد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 محمود بسٌونى  18شارع  7،  6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81851ة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لبنً مجدي سعٌد بصل -  73

 ش الورشة منشٌة ناصر 11الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81864اٌمن مراد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 البترول الداخلى الممطم 9ش  1عمار  7689الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81873دمحم احمد محمود حسن الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 9ش  71الدور االول فوق االرضى العمار  1الـتؤشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81862م    سٌد عبد الونٌس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  76

 8ح سمعان الشعرانى شمه بالدور الثانى رلم  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81872دمحم رجب شحاتة عامر الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 بٌة للتصنٌع شارع الهٌئة العر 41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81861ادوار لبٌب ؼبرال نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ش الروضه المنٌل 11الـتؤشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191118وفً تارٌخ  81869ممدوح دمحم طلبه حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 صمر لرٌش 215الـتؤشٌر:   ، المحل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81863احمد مرعً ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 مساكن الكوٌتٌة - 27الـتؤشٌر:   ، شمة بالدور االول ٌمٌن السلم عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  56895،  سبك لٌده برلم     نجالء سمٌر كامل محمود ، تاجر فرد -  81

 ش الوابور الفرنساوى  13الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191118وفً تارٌخ  81871رنا احمد كنعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 عبدالعزٌز ال سعود المنٌل سابما ش 111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191118وفً تارٌخ  61597صبرى دمحم دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 مٌدان الحرٌة المعادى -برج الحرٌة  116بالشمة  1، ؼرفه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  81865سبك لٌده برلم    احمد دمحم بٌومى دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،   -  84

 م الماهرة الممطم 111ب  11الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191118وفً تارٌخ  81866دمحم علً احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش مكسر الخشب 7، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81887ق جرجس سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل اسحا -  86

 منشٌة ناصر  -ش فتحى هندى من ش بدٌر زكرى  26الـتؤشٌر:   ، 

الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  69661سمٌر دمحم حسنٌن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

  11111ش دار االماره ابو السعود بنشاط لطع ؼٌار موتسكل وتون تون براس مال  116، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81896اشرؾ عرفه محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 خلؾ مصنع عماد ابو ؼدٌة شك الثعبان ش العظم طره المعادى ش الورش  W 41الـتؤشٌر:   ،  لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  77122حنان ربٌع على دمحم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

  46/44بالدور االرضً بالعمار  21محل لم  -الـتؤشٌر:   ، السبتٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  37139ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شعبان  على  حسن  الخول -  91

 ش تتونجى حدائك حلوان 43الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191119وفً تارٌخ  37139الخولى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ش تتونجى حدائك حلوان 43عدٌل العنوان لٌصبح / ت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  75261االء عبد الاله دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 المصر العٌنى  -شارع عبدالحافظ احمد بجوار معهد التعاون  11الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81892لى دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عد -  93

 ش حسن نصر 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81895عبدالعال دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 ض المربع الجدٌد ش الورش الصؽٌرة خلؾ مصنع العظم شك الثعبان طرهار d 37الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81886ناصر عبدالراضى دٌاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 مشروع المعادى شرق 55عمارة  14الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81879احمد عبدالمجٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 216ش عدلى الدور الثانى بعد االرضى شمة  26الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191119وفً تارٌخ  81876مجدي عبد المعطً علً عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 جنوب الهضبة العلٌا  9468لطعة  2محل -الـتؤشٌر:   ، الممطم

تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  81899مصطفً ابو السعود عبدالممصود شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 مخبز -زلاق سٌدي سعد من درب الشٌخ فراج 3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81894شعبان ناصر لرنى شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ش الورش امام ورشه رضا اسماعٌل المربع الجدٌد خلؾ مصنع العضم طره  d 31الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  77122حنان ربٌع على دمحم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 46/44بالدوور االرضً بالعمار  21الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81891لرنً احمد ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 نبٌل الولاد م ناصر  ش 111 -الـتؤشٌر:   ، الجمالٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81887عادل اسحاق جرجس سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش فتحً هندي من ش بدٌر ذكري 26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81877حامد محمود حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ح الزعفرانً من ش العمدة حجاج الدور االرضً 26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  81889دمحم احمد عبدالعال عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 م ناصر  2ش الرزاز مربع  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81881السٌد حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب فخرى  -  115

 113ش  32الـتؤشٌر:   ، شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  16111عبد المحسن دمحم عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

بنشاط /حداٌد وبوٌات وراس مال   B( السوق التجارى الحى المتمٌز مجاورة 7افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /محل )الـتؤشٌر:   ، 

 خمسون الؾ جنٌه الؼٌر وسمة تجارٌة /دار العمارة للحداٌد والبوٌات 51111/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  16111عبد المحسن دمحم عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

خمسون الؾ 51111فدان شباب اضافة نشاط للرئٌسى االخر /تصنٌع الومنٌوم وراس مال /111منطمة ال 92الـتؤشٌر:   ، لطعةرلم 

 جنٌة الؼٌر وسمه تجارٌة /مصنع العمرو لاللومنٌوم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  16111عبد المحسن دمحم عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الدور االرضى  Bالحى المتمٌز مجاورة  147الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى لٌصبح /فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81882دمحم حسن فهمى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش دمحم زؼلول المنٌل 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81881صفاء خلؾ محمود دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش الحاج اسماعٌل من اشرؾ حافظ ح المعادي  -الـتؤشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81878فتحٌه السٌد على زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش الصلٌبه حاره االربعٌن 27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  81898حنان دمحم حافظ حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ابواللٌل خلؾ مصنع العظم شك الثعبان طره ارض المربع الجدٌد ش الورش الصؽٌرة بجوار مصنع w 37الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  81893علً عبدهللا عبداللطٌؾ رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش عواد حمادي من العادلً ح الجامع ع النصر  2 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  68355تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح دمحم عبدالعاطى سٌد ،  -  114

 الدور االول-المعراج السفلً 66منطمة  7157الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  68355سامح دمحم عبدالعاطى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الدور االول -المعراج السفلً 66منطمة  7157، اضافة فرع بالعنوان / عمار    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81913رسمى مالن جرجس معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ح عزت السندبلٌس 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  81911،  سبك لٌده برلم    السعٌد منصور عبده سٌد احمد ، تاجر فرد  -  117

 منطمة تمسٌم الجمعٌة التعاونٌة للبناء واالسكان للعاملٌن بحى البساتٌن زهراء المعادى  17وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  61489جورج البٌرجمٌل نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

شك الثعبان  بنشاط /ورشة رخام وتصنٌع سالح نشر بلوكات الرخام وراس مال  d 32الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /

 خمسمائة الؾ جنٌة الؼٌر  511111/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  54371عادل السٌد ابراهٌم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

العكرشة بنشاط /خلط وتصنٌع وتعبئة -ابو زعبل -مجمع الخفٌؾ الصناعى  112الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/عمار 

 ثالثون الؾ جنٌه الؼٌر 31111وتؽلٌؾ المعسل وراس مال /

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  81916رومانى كامل سولاير سرجٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش الباللسه محل بالدور االرضى ثانى عابدٌن 41وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  81917اٌمن خلؾ احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 م شركة الماهرة ثالث المطامٌة  16، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81919ابراهٌم رفعت ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الدور االرضى عابدٌن 14ش رشدى محل  42الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل العنوان , تم ت 21191111وفً تارٌخ  81911السعٌد منصور عبده سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 منطمة تمسٌم الجمعٌة التعاونٌة 17وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81911هٌثم دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 المطامٌة-دائري طرٌك ال -/و ابراج سما9بالدور العاشر بالعمار رلم  111الـتؤشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81915سامى حسٌن حسن اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش احمد ذكى المعادى 134الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  81911على دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 شارع محطه المدابػ بجوار مسجد السنٌة  18، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  81918دمحم فاروق عباس عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 ش السنوسً من شارع عبدالحمٌد مكً حدائك النعادي 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  81912اشرؾ دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ش الطحاوى 27، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81916لٌده برلم    عثمان عرفات على جالل ، تاجر فرد ،  سبك  -  129

  2ح فلٌفل من ش الحسنٌه الدور الثالث محل رلم  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81914هبة ٌحًٌ علً دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 مساكن االسكندرٌة الدور االرضً الممطم 165عمار الـتؤشٌر:   ، محل بال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  79914عادل دمحم مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 خان حعفر الجمالٌة 11/8الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  81914ك لٌده برلم    ابراهٌم سالم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سب -  132

 المعادى 31أ استثمار البساتٌن زهراء المعادى ق  6جراند سٌتى تمسٌم  E 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  81913محمود كمال عبدالحمٌد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 ش بن النٌل رمضان اللٌثً دار السالم 9صؾ الـتؤشٌر:   ، و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81924هناء محمود دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الممطم 1مدٌنة عباد الرحمن  35عمار  2الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81922سبك لٌده برلم    حسٌن جمال احمد على ، تاجر فرد ،   -  135

 ش دمحم مجدى ارض شرٌؾ  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81923امٌل مٌالد صموئٌل شاروبٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 تعمٌر الالسلكً عمارات شركة المعادي لل 3/2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81919االء عبد الفتاج عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 عمارات نٌركو 5نموذج  4الـتؤشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191113وفً تارٌخ  81931اسماء سٌد رٌاض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 حدائك المعادى -ش جالل حسن ابو جبل من ش عبدالحمٌد مكى 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  81927دمحم رسمى عبد اللطٌؾ حسن بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 ح المعادى المعادى 9ش الفاروق من  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81921د حنفً محمود عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  141

 ش ارض نوار من ش نور الهدي كوتسٌكا 1الـتؤشٌر:   ، محل بالعمار 

ن , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوا 21191113وفً تارٌخ  81931احمد لطب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 دار السالم -حارة سٌد خطٌب من ش دمحم عبدالعزٌز ش ابراهٌم  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81925صباح علً ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 شارع التضامن 3 -الـتؤشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81926، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم زٌنهم دمحم ابراهٌم  -  143

 حارة خٌرى ابو الرٌش  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  81929انجى فوزى دمحم على نوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش بور سعٌد  83الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191113وفً تارٌخ  65913احمد دمحم احمد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش الشٌخ العروسى 14، الؽاء الفرع الكائن / 

العنوان , تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  81918كٌرلس صموئٌل كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ش مكة تمسٌم الرلابة االدارٌة زهراء المعادى  47وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  81945احمد صالح الدٌن عبد الحمٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 مساكن  اسبٌكو الممطم  2م  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، ب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81947ٌب وٌصا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا صدلً صل -  148

 الدور الثانً 215ش لصرالنٌل شمة  34الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81941احمد شعبان عبدالؽنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 م االسكندرٌة الممطم  2م  11، عمار   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81938وسام دمحم الشافعى حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 مٌدان كلٌبه النصر 251/ 611الـتؤشٌر:   ، جراند مول محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81935   رجب السٌد صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  151

 ش الطٌران الدوٌمة منشٌة ناصر  68الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  81953شاهٌناز دمحم محمود عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الدور االول بعد االرضً  1زمالن شمة رلم د شارع الجزٌرة ال 4وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81934صالح احمد سٌد جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش لشالق  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81951ثابت جابر ثابت عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الشطر السادس تمسٌم زهراء المعادى  51بالعمار  1،2الـتؤشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114تارٌخ وفً  81952سٌد عبد الفتاح احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش وابور ابو سبحة الخرطة المدٌمة 111الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  81942عبد الباسط فرحان حسن فرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 سوق الشٌماء بجوار نادى الشٌماء الممطم 85وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  81946احمد على دمحم سعٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ش محمود احمد باشا الروضه 14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191114وفً تارٌخ  81956عزوز شولى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 1ش جوهر المائد محل رلم  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81941ٌحى صابر مصرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 المعادى الجدٌدة -بالدور الثالث  11مساكن صمر لرٌش حجرة من شمة رلم  169الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81936سن سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد ح -  161

 درب الكتاب ح الٌهود15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  81951عماد الدٌن عبدالرحمن الخضٌرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الممطم - 1شمة  9ش 8841ؤشٌر:   ، ق العنوان , وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191114وفً تارٌخ  81937الشٌؾ سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الممطم 8219المطعة  9محل الدور االرضى ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114ً تارٌخ وف 81949شعٌب دمحم خلؾ هللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 حارة احمد سعد النجاح ع خٌر هللا دار السالم 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81948حسن دمحم طلبه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الممطم  -الثانً  مساكن الماهرة الدور 14بلون  -الـتؤشٌر:   ، الخلٌفة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  81955هشام جمال دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 أ بالدور االرضى 4ش نوبار باب اللوق محل رلم  49الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  81971اسماعٌل على عبد الحافظ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ( w/77وصؾ الـتؤشٌر:   ، مدخل الشٌماء شك الثعبان بجوار كساره دمحم خلٌل طره لطعه ارض ضمن )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81962دمحم رمضان طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 ش الجامعة الحدٌثة الممطم 75عمارة  23الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191115وفً تارٌخ  81976خالد دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 154ش  13، 

م تعدٌل العنوان , ت 21191115وفً تارٌخ  81969سامى كمال عثمان عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 مدٌنة المعراج الهضبة السفلى البساتٌن المعادى البساتٌن 11141وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81971عبدالتواب احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 حسن على شك الثعبانالـتؤشٌر:   ، مدخل بدر اللٌثى بجوار ارض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81975وفاء حسن عبد هللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 بالدور الرابع عابدٌن 419ش عبد العزٌز جاوٌش باب اللوق شمة  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  81959ك لٌده برلم    ٌاسر عبد المسٌح حنا عبد المالن ، تاجر فرد ،  سب -  172

 ش العدوى من ش مصر حلوان دار السالم  28وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81963فهد عبد العزٌز محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 71ش  ش الحسٌنً من 1الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81977هٌثم رجاء علً كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 شرق االوتوستراد 5الدور الثالث مبنب جولدن جٌت لطعة رلم  M3-56الـتؤشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  81967  اٌناس جمعة عبد الرحمن ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  175

 ش العمارات الكوٌتٌة المرحله التانٌه المعادى 16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 دمحم صابر عبد الهادى بملن صابر 149الـتؤشٌر:   ، الممطم عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 بملن صابر دمحم صابر عبد الهادى 149الـتؤشٌر:   ، الممطم عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81966ٌاسر دمحم الؽرٌب عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ش صالح عبد الرحٌم من ش الجسر البرانى 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191115وفً تارٌخ  81964دمحم احمد سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الخلٌفه -لممطم ا 9شارع  3الدور  313شمه  5211، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  81968سمر عبد المنعم دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 ش فلسطٌن المعادى 273ش  8وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191115وفً تارٌخ  81961عماد حمدى حسٌن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 بعد االرضى ش احمد افندى مدٌنة الوحده  1الـتؤشٌر:   ، شمة بالدور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81958محمود نصر احمد عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الممطم -شركة النٌل الهضبة الوسطً 4أ شمة  186الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  81965احمد السٌد فإاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 الهضبه الوسطى الممطم 6558الـتؤشٌر:   ، ق 

,  تم تعدٌل العنوان 21191115وفً تارٌخ  81961مسعود فوزى مرسى عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 عمارات العرائس صمر لرٌش المعادى الجدٌده 3مدخل  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81992اسالم فرٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 -دوحه ماسبٌرو -ش الجالء  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81992اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم فرٌد احمد محمود ، ت -  186

 الـتؤشٌر:   ، العروبه من المومٌه العربٌه وراق العرب الوراق بنشاط تؽٌر زٌوت وكاوتش 

العنوان ,  تم تعدٌل 21191116وفً تارٌخ  81984اسماء عزٌز راضً عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 251ش  7وصؾ الـتؤشٌر:   ، المحل بالدور االرضً عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  69543احمد كمال سٌد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 دار السالم -ش االمام الحسٌنى من ش ابو الوفا  55الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  69543لٌصبح / مرطبات عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تعدٌل االسم التجاري -  189

 دار السالم -ش االمام الحسٌنى من ش ابو الوفا  55العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191116وفً تارٌخ  81981سامح طلعت ٌوسؾ مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 مشروع معادى جراند سٌتى b 6بالدور االرضى برج  1الـتؤشٌر:   ، وحده رلم 
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 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81987مصطفى حمدى فرج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 ٌه ناصرمساكن الحرفٌٌن الدوٌمه منش 3محل رلم  2مدخل  33الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81988دمحم شعبان سٌد دمحم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 حارة الٌهود الجمالٌة -درب الحمصانى  3بالعمار  رلم  6الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81982السٌد مصطفى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 باالرضى 9محل  215مٌدان دجله مطل على ش  215مع ش  214ش  4الـتؤشٌر:   ، تماطع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81983محمود وجٌه محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 251بى وان ش  B 1جراند مول  115الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  81986اشرؾ دمحم عبد المنعم احمد مرسى الزرلا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ش ل الجزائر المعادى الجدٌده 43العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81991    احمد احمد عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  196

 ش الصفا والمروة العروبه دار السالم 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81981الحسٌن دمحم على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 115ش  51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81991د البخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لٌن احمد ولٌ -  198

 دجلة المعادى 18تمسٌم  18مجموعة  215ب ش  4أ / 3لطعة رلم  23الـتؤشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  82118دمحم حسن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 ش دمحم الجوهري من ش الحرٌة شمة بالدور الثالث441الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  82119عماد الدٌن احمد محمود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش عمارات الكوٌتٌة  27وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  73118ربه فراج عبد ربه الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد  -  211

 بوالق-2ش نعٌم الفرنساوى محل رلم  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  82111حسن سعد الدٌن لطب لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ش ٌوسؾ مطر من ش التل دار السالم 42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  82117مصطفى احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 3أ مساكن االسكندرٌه الممطم شمه  165الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  82114سبك لٌده برلم     عمرو اشرؾ محمود على ، تاجر فرد ،  -  214

 ش ظرٌفه 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191117وفً تارٌخ  81999دمحم على احمد زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الممطم الخلٌفه  1تمسٌم المباحث محل رلم  24، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  82111اسالم دمحم حسن عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الممطم -محل باالرضى  1الـتؤشٌر:   ، م اجٌكو بلون 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191117وفً تارٌخ  81994اٌمن محمود احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 الهضبة الوسطً 1شمة  7568الـتؤشٌر:   ، ق 
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 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  81995دمحم زٌنهم دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 ش المشروع الكندى صمر لرٌش المعادى  47الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191117وفً تارٌخ  81996سبك لٌده برلم    دمحم فتحى سٌد دمحم ، تاجر فرد ،   -  219

 ش عبد العزٌز ال سعود المنٌل 21، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  81998دمحم عماد عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ع ش معروؾ شمه بالدور الراب 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  81121دمحم عادل عبد العلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش المصر العٌنى  73الـتؤشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  82113كامل فوزي هاشم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 مصر المدٌمة  -ابو السعود  -ش عبدهللا العامً  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  82116طارق سعٌد عبد البالى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 مول اركادٌا بوالق  D 24رملة بوالق وحدة رلم  -ش السكة التجارٌة كورنٌش النٌل  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191117وفً تارٌخ  82115دمحم دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 محل  -دوران الرومً  39 -، مصر المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82117على مصطفى على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش ابراهٌم زاٌد طره 15الـتؤشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191121وفً تارٌخ  82115احمد طه ابراهٌم جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ش دمحم هٌبة الحً السادس الممطم  7238الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  82111نجالء عبدالعزٌز رٌاض دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 بالدور االول ( 12( امتداد االمل من ش عمر هالل شمة رلم )22وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82111محمود ابراهٌم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 2مشروع اسكان المعراج  2141ق  31الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  77834اٌمان حمدى وهبه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 المهندسٌن -ش سورٌا الدور السابع  43الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  82116منصور على اسماعٌل دكرونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش شاكر عزبة الورد  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  82114ح معوض سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت صال -  221

 زهراء  7ق  2الدور الثانى عمار  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

ٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 21191121وفً تارٌخ  81999دمحم على احمد زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الممطم -تمسٌم المباحث  24، تصحٌح العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  82113كرم محمود عبد العزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ش احمد المصرى من ش الفٌوم دار السالم 18وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72981فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد صابر دمحم احمد ، تاجر  -  224

 لصر النٌل  9ش عبد الحمٌد سعٌد محل  6، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82129عبد الرحٌم امٌن دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ح 9الدعاه من ش  ش مسجد 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82131دمحم عمرو حنفى طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 مصر المدٌمة -ش الفسطاط الجدٌدة  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82137سالمه فرحات بدوى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 تمسٌم االموال العامه البساتٌن 51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82121كرٌمة رمضان محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 ش الصلٌبه ح االربعٌن شمه دور ارضى 27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  82122دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد اللطٌؾ  -  229

 المعراج  8المجاوره  8152وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82125هناء رشدى بٌومى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 دار السالم -ش حسن منصور من ش الفٌوم  13،    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  82124اٌمن السٌد المرسى بسٌونى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الممطم -( بش الجامعة الحدٌثة محل بالدور االرضى 8151وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  81973سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء دمحم عمر م -  232

بملن صابر دمحم صابر عبد الهادى لٌصبح رئٌسى وتعدٌل  149الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الكائن بالعنوان / الممطم عمار 

 ٌه لٌصبح /فرعفلسطٌن مٌت ؼمر دلهل43عنوان الرئٌسى الكائن بالعنوان شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

بملن صابر دمحم صابر عبد الهادى لٌصبح رئٌسى وتعدٌل  149الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الكائن بالعنوان / الممطم عمار 

 فلسطٌن مٌت ؼمر دلهلٌه لٌصبح /فرع43بالعنوان شارع  عنوان الرئٌسى الكائن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82127مختار السباعى فتوح رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 بالدور الرابع بعد االرضى  7المجاوره الثالثه مدٌنه المعراج الشمه  2121الـتؤشٌر:   ، العمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82131ٌوسؾ جالل على المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش الالسلكى 111عمار 1الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82119عبدالنبً اسماعٌل سٌد صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 ش احمد عبدالصمد من ؼرب السكة الحدٌد51ـتؤشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82123هٌثم دمحم وجٌه زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 زهراء المعادي -مساكن بٌتشو امرٌكان سٌتً 42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  82128جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم جمال عبدالحافظ عبدالحكٌم ، تا -  238

 دار السالم -كورنٌش النٌل -ش احمد عبدهللا من سور النمل النهرى  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191121وفً تارٌخ  82126توفٌك ابراهٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 ش رشدى  42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72981ولٌد صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 لصر النٌل 9ش عبد الحمٌد سعٌد محل  6، اضافة فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  82121محمود رجب دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 االمام الشافعى  1ش صبحى الطحاوى شمة  31الـتؤشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191122وفً تارٌخ  82136محمود حسنى مرتجى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الهضبة الوسطى -الممطم -( بالدور االرضى 2(الحى الثامن شمة رلم )9311الـتؤشٌر:   ، ق )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82144ٌسري فإاد عبد الظاهر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ٌولٌو 26ش  113الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82143مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسن احمد حراز -  244

 ش طه العسمالنى من ش الفٌوم دار السالم 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82142حسٌن دمحم مطرٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 امتداد االمل 24شٌر:   ، الـتؤ

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  82139سلمى هشام شافعى نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 (112م بٌتشو امرٌكان سٌتى الدور التاسع ) 133وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82138   دمحم محمود دمحم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  247

 ش البحث الجنائى صمر لرٌش 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82148نجٌة احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 ش السوق لاٌتباي منشؤة ناصر 67الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82141صابر حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  249

 الممطم  23انطوان سابا شمه  39الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  71537حازم فتحً مؽاوري مصٌلحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / بنها بندر بنها كفر منافر ش الصهارٌج ملن / مؽاورى فتحى مؽاورى    وصؾ الـتؤشٌر:

ثالثه ملٌون جنٌه مصرى الؼٌر بسمه تجارٌه االسطورٌه لتعبئه المواد  3111111مصٌلحى بنشاط تعبئه مواد ؼذائٌه براس مال 

 الؽذائٌه  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82141د ،  سبك لٌده برلم    طارق جمال على دمحم ، تاجر فر -  251

 ش عبدالمطلب ربٌع من ش شلهوب  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82134دمحم سٌد ابو الفتوح ؼبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش جسراالالى 17/  الـتؤشٌر:   ، دار السالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  82135سمحً عبدالماجد عبدالرشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الشارع الجدٌد ببرام سلطان 5الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    تم 21191122وفً تارٌخ  82149ولٌد احمد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ثكنات المعادى 9ش  32بالعمار  5، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82152نرمٌن وجٌه شفٌك شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 دٌدهش فلسطٌن المعادى الج 46ش فلسطٌن المعادى الجدٌده سابما  142الـتؤشٌر:   ، حالٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82154احمد سٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ش الجرجاوى الملن الصالح شمة باالرضى مصر المدٌمة  7الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123تارٌخ وفً  82179دمحم دمحم عبد الظاهر عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ش الورش الصؽٌره ارض المربع الجدٌد خلؾ مصنع العظم شك الثعبان  طره w 25وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191123وفً تارٌخ  82169دمحم سٌد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الٌاسمٌن شارع امتداد االمل عمارة  144

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82175اٌمن عدلى زكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

شارع العظم شك  -ارض المربع الجدٌد خلؾ مصنع العظم  -الشارع الجدٌد امام ؼرفة الكهرباء  d 34الـتؤشٌر:   ، لطعه رلم 

 طره  -الثعبان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  82174دمحم حسن عبدالرحمن عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 بجوار ورشة اشرؾ عبدالحفٌظ شك التعبان طرة w 21وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش االسعاؾ من المطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82153برلم     عزة السٌد عبدالحمٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  261

 ش على ٌوسؾ  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82167حسٌن عادل عباس عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ش سٌد الؽٌطى من ش الفتح دار السالم 53الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  82156جمال ابراهٌم عبد الرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 شارع دمحم عبد الرحمن من شارع نور الدٌن عرب المعادي  18وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82176السٌد عبد اللطٌؾ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ش مصنع المٌروان من ش الشجرة شك الثعبان طره المعادى W 35الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  82161احمد عبد الرحمن سعٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 عه البطش فهمى الجمل من ش مزر 18وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  82171هناء عبد النور عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 المعادى 43نموزج  3الشطر الرابع دجله المعادى شمة  222ش  7/3وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82151   عمرو عبد الواحد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  267

 زٌدان الفتح ج دار السالم  81الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82156فوزى احمد حافظ عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الممطم -( 6دور )( ال1(مدٌنة عباد الرحمن شمة )61الـتؤشٌر:   ، عمار )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82177دمحم ابراهٌم ابو زٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 ش الورش المتوسط الثانى من ش االسعاؾ شك الثعبان W 26الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم  21191123وفً تارٌخ  82158عبد العزٌز السعداوى عبد العزٌز رسالن دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 المعادى 9ش  47تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191123وفً تارٌخ  82163السٌد خضر عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 مصر المدٌمة  -ش لنطره فم الخلٌج  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82157دمحم احمد ابو بكر الشهٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 ش فرج ٌوسؾ حدائك المعادى البساتٌن 19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82157د خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد ابو بكر الشهٌ -  273

 ش فرج ٌوسؾ حدائك المعادى البساتٌن 19الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82172دالٌا احمد حسن ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 ش هدى شعراوى الممطم  9487شٌر:   ، محل باالرضى ق الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82155رباب عطٌه دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 4ش بورسعٌد محل رلم  255الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82161   محمود عبد المجٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  276

 دوحه ماسبٌرو بوالق 11ش الجالء م عبد المنعم محل  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  82173اٌهاب فتحى عبدالحفٌظ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 ش االسعاؾ شك الثعبان طره   w 25وصؾ الـتؤشٌر:   ، ورشة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82181مجدى دمحم احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 ش الورش االول من ش االسعاؾ شك الثعبان طرة المعادى W 26الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  82178سبك لٌده برلم    دمحم زهرى دمحم موسى ، تاجر فرد ،   -  279

 شارع مربع سامى حكٌم خلؾ مصنع العضم شك الثعبان طره     W 43الـتؤشٌر:   ، لطعه

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  82188هند فاروق سٌد عبد الصالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 عمارات الشركة السعودٌة  3/1لـتؤشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82185مصطفى حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 امام مترو دار السالم  -مصر حلوان الزراعى  -ش عزب  13 -الـتؤشٌر:   ، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  82183ابوخزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ربٌع ابراهٌم عبدالعزٌز -  282

 عمارات النٌل ب ش صبحى حسٌن الممطم 186وصؾ الـتؤشٌر:   ، ب 

   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 21191127وفً تارٌخ  82187دمحم جمال ثابت علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 ش لدري الدور الثالث 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82141طارق جمال على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 حارة االسالم  14الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  82186ٌاسر مجدى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ( ش الرلابة االدارٌة 14الـتؤشٌر:   ، ق )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82193رجاء متولً حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 العرائس  -م المحافظه  8 -الـتؤشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82181ك لٌده برلم    خالد دمحم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سب -  287

 ش السكة الحدٌد منشٌة ناصر 7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82191صالح عبد السالم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 ي ع خٌر هللاالـتؤشٌر:   ، حارة الهاللً من شارع الجند

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  73246ٌاسر حامد جبر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

المنطمة الصناعٌة المطورٌن ٌاسر حامد جبر علً بنشاط تصنٌع وتجمٌع ماكٌنات  37الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / 

 211111مبٌوتر واللٌزر براس مال حفر وتمطٌع االخشاب بالك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191127وفً تارٌخ  82189دمحم سعٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 ش عبدالحمٌد من عطا الزهري من حسن التهامً 1، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82184احمد عبدالنعٌم فرج دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 ( تمسٌم الالسلكى 2( عمارة )16الـتؤشٌر:   ، مشروع )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82191سٌد عبدالصبور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 دار السالم -خٌر هللا  ش عبدالرحٌم المناوى من الحرٌة ع 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  82141طارق جمال على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 حارة االسالم  14الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنو 21191128وفً تارٌخ  82118والء دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 من ش احمد زكى 68ش  32، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  73763دمحم دمحم عبدالؽنً حمدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 9ش  51الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82198    اٌمن نبٌل سلٌمان جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  296

 ش الحاج سعد عزبة خٌرهللا  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82112سمٌر الملون كمال عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

  13جدٌدة ق المعادى ال -الشاطر التاسع  76الـتؤشٌر:   ، نمودج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82116ناصر محمود احمد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

  1مساكن اطلس مدخل  16الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82115سعد احمد السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 دار السالم -ش امٌن ابراهٌم وهبة من ش الفٌوم  8الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191128وفً تارٌخ  82111شحاتة سعٌد ؼندور ٌخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 4ش الطواشً محل رلم  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191128وفً تارٌخ  82112عٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 سوق الساحل اثر النبً 14باكٌة  2محل رلم  14، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82115رد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب عبدالرحمن على سٌد ، تاجر ف -  312

 1ؼرفه من شمه رلم  -ش عمر بن عبدالعزٌز  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  73763دمحم دمحم عبدالؽنً حمدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 9ش  51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82111عبده دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 سوق الساحل اثر النبً 14باكٌة  1الـتؤشٌر:   ، محل 

ان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنو 21191128وفً تارٌخ  82113زٌنب دمحم رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 ش خٌرت  32

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82116دمحم حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ش احمد زكى  116الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82119شٌماء سمٌر المتولى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الممطم  1ش صالح الدٌن محل رلم  136الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  82199عبدالرحمن حسن على عبدهللا الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 ش المطبعة االهلٌة  91وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  82114ٌم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد صالح الدٌن عبدالنع -  319

 حالٌا المعادى  154ش  13ش فرج مرزوق سابما  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191128وفً تارٌخ  82197عالء رمضان محمود بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ش فهٌم عبدالخالك الفٌوم 31 -الـتؤشٌر:   ، دار السالم

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  82194احمد دمحم سعٌد عبد الرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 طمنموزج اورانس المم 912ابراج الفرسان الهضبه الوسطى شمه  9الدر  B 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  82111دمحم ابراهٌم دمحم رشوان رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بٌر ام سلطان  -شارع المجارى عزبه دسولى  24وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128خ وفً تارٌ 68261اٌمان رمضان عبد المإمن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 دار السالم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المعهد الدٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82117حسن سالم سالمة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 البساتٌن  -الـتؤشٌر:   ، ش الدكتور فوزى المنسى من ش دمحم نور الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  82111عزت ٌوسؾ على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 ارض الجمعٌة  131الـتؤشٌر:   ، ش ابراهٌم دوٌدار نزلة على لاسم كوتسٌكا ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  82195دمحم كمال دمحم محمود طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 زهراء المعادى -ش شمال سٌناء من ش الخمسٌن   36وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  82119فوزٌة رمضان ادم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 سوق الدوٌمة م ناصر 24باكٌة  24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191129وفً تارٌخ  82128 دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  318

 ش عمارات النخٌل الممطم 49بالعمار  3، ؼرفة من شمة 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191129وفً تارٌخ  82121محمود احمد دردٌر حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 م صمر لرٌش 121الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191129وفً تارٌخ  79661دمحم على للساعات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ش مظلوم باب اللوق  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  82127امٌر كرٌم ناصٌؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 شارع فراج سالمة من عبد الحمٌد مكً  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  82123سٌد احمد علً عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 3زهراء المعادي نموذج  12/9محل رلم  -الـتؤشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  58815بدالمجٌد على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    راضى ع -  323

 مساكن صمر لرٌش 123الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

لـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 21191129وفً تارٌخ  79661دمحم على للساعات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 ش مظلوم باب اللوق 1، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191129وفً تارٌخ  41824دمحم جمعه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 عمارات التملٌن  4شمه  19وحده عمار رلم  288، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  82121عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     امنٌة جمال عبد الرحٌم -  326

 مساكن العرائس المعادي الجدٌدة ؼرفة من شمة  16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 21191129وفً تارٌخ  82124دمحم دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 ش كلٌه الصٌدله الهضبه الوسطى الممطم7611، ق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  82118محمود حسن حسٌن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 خرطه ابو السعود  -ش عبدهللا العامري من ش عمرو بن العاص  38الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  76123دمحم طارق دمحم زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 51111الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان راس سدر ابو صوٌره بنشاط / مكتب استؽالل محاجر وراس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191131وفً تارٌخ  82146برلم     فٌكتور فتٌان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  331

 ش االحمدٌن 25، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82138منى رجب عبدالعلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 ش احمد العدلى عزبة النصر  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82151بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال احمد دمحم -  332

 ش ابو شوشة علً اٌوب 43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82147حسن عبده حسن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 ش الحضارة نٌركو أ 34الـتؤشٌر:   ، شمة بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82144دمحم مجدي دمحم صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 ش الجولؾ معادي السراٌات 23الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  82133دمحم نبٌل خلٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ابراج عثمان متوسط  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191131وفً تارٌخ  82148احمد دمحم سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 115ش  96سابما  115ب ش  58، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191131وفً تارٌخ  82148احمد دمحم سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 115ش  96سابما  115ب ش  58، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82139ٌوسؾ دمحم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 881الممطم ق -الدور االرضً 18ش  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82132حنا حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رامز صبحى -  339

 تمسٌم االسلكى  4/11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82132رامز صبحى حنا حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 سلكى تمسٌم اال 4/11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82143مصطفى عمر امٌن على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ش على حسٌن من انور عطٌة دار السالم  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  61131عبد اللطٌؾ عٌد عبد الرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

ابوزنٌمةبنشاط /مكتب استؽالل محاجر بدون -وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /ارض جمعٌة اسكان االهالى 

 عشرة االؾ جنٌه الؼٌر 11111استخدام المتفجرات وراس مال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82131سٌد دمحم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 ش مهذب الدٌن الحكٌم الحلمٌه الجدٌده  81 -الـتؤشٌر:   ، الخلٌفه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82141حسن الخطٌب محمود حسن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لٌوه من ش الحرٌة ارض الجمعٌة حدائك المعادي ش دمحم ع 37وصؾ الـتؤشٌر:   ، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82151دمحم امٌن علً شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 33ش سوق السمن المدٌم سابما وحالٌا  11بالعمار  5الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82137تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم الؽرٌب عبدالمنعم ،  -  346

 1عمارات نٌركو  88علً  12برج المستمبل لطعه  84الـتؤشٌر:   ، المعادي شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82145دمحم محمود احمد حسبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 1ش علً محمود الشاذلً التل  11 -الـتؤشٌر:   ، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191131وفً تارٌخ  82131رمضان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 ش باب الوداع  11، محل دور ارضى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82161ه برلم    عبدالرحمن حسن ابوزٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  349

 الدوٌمة-مساكن الحرفٌٌن 23بلون رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82163ٌاسمٌن عبدالواحد حسن عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 كوتسٌكا  -ش دمحم بٌومً  27 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82156محمود دمحم ابراهٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 ش مكه زهراء  4الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191131وفً تارٌخ  82166دمحم احمد على عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الممطم -الدور الثالث الحى الثانى الهضبة الوسطى  8شمة  3582الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82162ٌاسر عنتر فإاد هاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 مدخل الشٌماء شك الثعبان  w/81الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  81334وائل كمال احمد محمود ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 المعادى الجدٌده  294ش  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82153محمود حسن عبد هللا رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 أ ش سعٌد ذوالفمار المنٌل9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82165زاٌد عبدالسالم ابراهٌم دمحم جنٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 بالدور االرضً الممطم  1رلم الحً الخامس شمه  6314لطعه رلم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الخلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82152محمود عبدالؽنً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 ح دمحم ٌوسؾ امام جامع عمرو 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  67359مٌشٌل نجدى فخرى جبرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 ش مٌخائٌل شرلاوى م ناصر محل باالرضى  17الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82164دمحم احمد اسماعٌل دروٌش شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 ش صالح الدٌن من ش دمحم نور الدٌن 21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82155حسام الدٌن محمود دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 عًش مصر حلوان الزرا 118-وصؾ الـتؤشٌر:   ، دار السالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82159احمد رجب االمٌر شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 ش عبدالؽفار عزٌز من ش الفٌوم  25الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  82157علً ابراهٌم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 شارع نور االسالم من شارع النجاح عزبه خٌرهللا شمه بالدور االرضً  15 -الـتؤشٌر:   ، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  82154صابر وحٌد عزمً خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 شمة بالدور الثانً الـتؤشٌر:   ، شارع لمعً منصور مدٌنة الوحدة

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  82167احمد دمحم محمود حسنً شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 ش عمر الخٌام شمة بالدور االرضً 22وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191131وفً تارٌخ  76711احمد دمحم احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 رمزٌة تمسٌم زهراء المعادى2144-زهراء المعادى487، اضافة فرع بالعنوان/لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  48131تامر احمد رجب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

بنشاط / مكتب  -مدخل ب حً السالم المدٌم  1شمه  16عماره  -العنوان / طور سٌناء الـتؤشٌر:   ، أفتتاح محل رئٌسً أخر ب

 بسمه تجارٌة / مإسسة الحمد للرخام والجرانٌت  - 511111براس مال /  -أستؽالل محاجر 

ل العنوان , تم تعدٌ 21191131وفً تارٌخ  82168ابراهٌم رمضان عبدالسالم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 شمه بالدور االرضً  -الشطر العاشر المعادي الجدٌدة  35نموذج  8عماره رلم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، المعادي 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل 21191112وفً تارٌخ  64429دمحم سٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 1النشاط لٌصبح /تجارة السٌارات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72583عادل جرجس عزٌز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر:  تعدل النشاط لٌصبح / بماله شامله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  81431سبك لٌده برلم   عاطؾ عثمان احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،   -  3

 1التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /ورشة تصنٌع وتصلٌح االحذٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  73466احمد توفٌك صبرى نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ة فٌما عدا المالبس العسكرٌةاضافة نشاط / مالبس جاهز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  81194اسامه حسن على البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط الى / صٌانة اعمال المصاعد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191116وفً تارٌخ  81761احمد دمحم احمد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌة ومماوالت وانشاء محطات الكهرباء بمختلؾ مصادرها )بعد الحصول على التراخٌص 

 الالزمة (

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط21191119وفً تارٌخ  77122حنان ربٌع على دمحم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌة فمط

وفً تارٌخ  13955تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الرفاعى للتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / توكٌالت تجارٌه21191119

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191119وفً تارٌخ  13955رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ممدوح رجب دمحم -  9

 تعدٌل النشاط لٌصبح / توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  81193نبٌل مورٌس جوهر متري جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ط لٌصبح / بٌع تكٌفات واجهزة كهربائٌةوصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191111وفً تارٌخ  81878فتحٌه السٌد على زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  68355سامح دمحم عبدالعاطى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌة فً مجال استٌكر وفامٌه السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81411احمد سعد الدٌن الٌمنى  دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 مٌع الرخام والجرانٌتالتؤشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع وجلً ونشر وتمطٌع وصمل وتل

وفً تارٌخ  61859تعدٌل اسم التاجر من خلؾ علً السٌد لٌصبح / خالد علً السٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط لٌصبح/ تجارة وتورٌدات مستلزمات اضافة االعالؾ21191113

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  61859خلؾ على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اضافة نشاط لٌصبح/ تجارة وتورٌدات مستلزمات اضافة االعالؾ

النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  71196معتز ٌاسٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 19تعدٌل النشاط / تجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمنظفات  واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 6من المجموعه  36والفمره 

ط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشا21191115وفً تارٌخ  71836شرٌؾ سٌد حنفً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة 21191116وفً تارٌخ  55754اٌمان سعد زكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 نشاط /ادوات صحٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81968سمر عبد المنعم دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81967اٌناس جمعة عبد الرحمن ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  81591 ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبدالكرٌم دمحم -  21

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ اسمده ومخصبات زراعٌه وتورٌدات عمومٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تارٌخ  وفً 81591تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / مصطفى عبد الكرٌم دمحم ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط/ اسمده ومخصبات زراعٌه وتورٌدات عمومٌه21191117

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / تامر شعبان لتشؽٌل وتشكٌل المعادن لتجهٌز المطاعم والفنادق والمرى السٌاحٌه ، تاجر فرد ،   -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط / تشؽٌل وتشكٌل المعادن لتجهٌز 21191121وفً تارٌخ  67945سبك لٌده برلم   

 المطاعم والفنادق والمرى السٌاحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  67945تامر مصطفً شعبان عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ادن لتجهٌز المطاعم والفنادق والمرى السٌاحٌهالتؤشٌر:  اضافه نشاط / تشؽٌل وتشكٌل المع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  62114احمد ابراهٌم لاٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافة نشاط / تورٌد عمالة داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191121ً تارٌخ وف 19817عاطؾ ابراهٌم مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد مستلزمات طب االسنان .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191122وفً تارٌخ  81785سامى عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 ومٌةتعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  73111منال عبد المنعم محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه وتعبئه وتؽلٌؾ وتجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  81511  سعٌد جمٌل اسرائٌل واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  29

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبد / بٌع وتجاره والتنمٌب عن المعادن واستخراج خامات المناجم والتعدٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191123وفً تارٌخ  39269صالح ربٌع صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 شاط / اصالح وصٌانة االجهزة الكهربائٌة واصالح وصٌانة المصاعد الكهربائٌة وتورٌدات عمومٌةاضافة ن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191123وفً تارٌخ  48131تامر احمد رجب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 حذؾ نشاط /التسوٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191127وفً تارٌخ  68166بك لٌده برلم   حسن جمال حسن محمود ، تاجر فرد ،  س -  32

اضافة نشاط / تمدٌم دورات تدربٌة وتعلٌم اللؽات وتنمٌة بشرٌة ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخبص االزمة( 

 2118لسنة  156وصادر  2118لسنه  3727موافمة امنٌة برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  81961عبد الحمٌد مهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه مصطفً -  33

 تصدٌر االعشاب الطبٌة والعطرٌة -التؤشٌر:  إضافة نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  81169نجالء فتحً عبد العزٌز حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  79121تامر عبد اللطٌؾ عفٌفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التؤشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات اثاث مكتبً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72934صرى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم نبٌل الم -  36

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ بٌع و تجاره سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191129وفً تارٌخ  77881انعام احمد تونسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 ة نشاط / تورٌدات عمومٌة وتورٌد كربونات الكالسٌوم وتورٌد مواد المحاجر والمماوالت العامةاضاف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191129وفً تارٌخ  71836شرٌؾ سٌد حنفً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 19مارة والبناء واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة تعدٌل النشاط الى / مماوالت عامه وتورٌدات جمٌع مستلزمات الع

 ( 6من المجموعة  36والفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191129وفً تارٌخ  78151عادل سلٌمان حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  67359تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌشٌل نجدى فخرى جبرائٌل ، -  41

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشه الومنٌوم فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191131وفً تارٌخ  63994عادل صالح حسن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 / مماوالت عمومٌه وتورٌداتتعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  75678رمضان عبد الفتاح جابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /بٌع عطور

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  81865احمد دمحم بٌومى دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81955هشام جمال دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81813عبد المجٌد فإاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجاح -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82152نرمٌن وجٌه شفٌك شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81991بخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌن احمد ولٌد ال -  5

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82113كرم محمود عبد العزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  77122تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان ربٌع على دمحم العشرى ، -  7

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81854خضٌر دمحم خضٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  81827ه برلم   هشام حازم سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  9

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  82149ولٌد احمد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  81971 اسماعٌل على عبد الحافظ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81981الحسٌن دمحم على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81913محمود كمال عبدالحمٌد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82115اٌهاب عبدالرحمن على سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81819دمحم احمد ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  82121امنٌة جمال عبد الرحٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81914ابراهٌم سالم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72981ولٌد صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التؤشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191131وفً تارٌخ  82138منى رجب عبدالعلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  81946احمد على دمحم سعٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التؤشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  82153عزة السٌد عبدالحمٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82167حسٌن عادل عباس عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التؤشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191123وفً تارٌخ  82156جمال ابراهٌم عبد الرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  82111اسالم دمحم حسن عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82114مدحت صالح معوض سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تؤشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  81899مصطفً ابو السعود عبدالممصود شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81894شعبان ناصر لرنى شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191116وفً تارٌخ  81851حشاد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81963محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فهد عبد العزٌز  -  29

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81977هٌثم رجاء علً كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  81967تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌناس جمعة عبد الرحمن ؼرٌب ، -  31

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81921محمود حنفً محمود عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81918،  سبك لٌده برلم   دمحم فاروق عباس عبدالرحمن ، تاجر فرد  -  33

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82144دمحم مجدي دمحم صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82157  علً ابراهٌم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  35

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82174دمحم حسن عبدالرحمن عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  73763دمحم دمحم عبدالؽنً حمدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191127وفً تارٌخ  82189دمحم سعٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112ً تارٌخ وف 81825احمد عبد الؽفار سٌد عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  81927دمحم رسمى عبد اللطٌؾ حسن بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121خ وفً تارٌ 82121كرٌمة رمضان محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  81862سٌد عبد الونٌس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191114وفً تارٌخ  81952سٌد عبد الفتاح احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81814حسٌن حسن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  82158عبد العزٌز السعداوى عبد العزٌز رسالن دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191117وفً تارٌخ  81996دمحم فتحى سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191127وفً تارٌخ  82186ٌاسر مجدى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  81852محمود دمحم كمال عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش21191119وفً تارٌخ  81891لرنً احمد ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82119عبدالنبً اسماعٌل سٌد صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191115وفً تارٌخ  81966ٌاسر دمحم الؽرٌب عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191113وفً تارٌخ  81931احمد لطب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82153محمود حسن عبد هللا رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82165زاٌد عبدالسالم ابراهٌم دمحم جنٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  82199عبدالرحمن حسن على عبدهللا الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 لتؤشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82163السٌد خضر عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81837احمد صدٌك حسن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  82121محمود احمد دردٌر حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81911على دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82132حنا حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامز صبحى  -  61

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82132رامز صبحى حنا حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81845ر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاج -  62

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81842مٌنا رزق نعٌم وهبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81844رلم   دمحم حسن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81949شعٌب دمحم خلؾ هللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82168 ابراهٌم رمضان عبدالسالم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  66

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191123وفً تارٌخ  82169دمحم سٌد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  82111حسن سعد الدٌن لطب لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم21191119وفً تارٌخ  81892عدلى دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  82134دمحم سٌد ابو الفتوح ؼبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191122وفً تارٌخ  82135سمحً عبدالماجد عبدالرشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  81969سامى كمال عثمان عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصؾ التؤشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  81983محمود وجٌه محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  81986اشرؾ دمحم عبد المنعم احمد مرسى الزرلا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191113ٌوفً تارٌخ  81923امٌل مٌالد صموئٌل شاروبٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81914هبة ٌحًٌ علً دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة , وصؾ التؤشٌر: تم تعدٌل نوع الشرك21191129وفً تارٌخ  82124دمحم دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82112سمٌر الملون كمال عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82116ناصر محمود احمد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82115سعد احمد السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82111شحاتة سعٌد ؼندور ٌخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  81831مٌنا مسعد نان شفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81818عبدالرحمن ٌحًٌ عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81811هٌثم احمد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81811اٌهاب خالد احمد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82154د مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سٌ -  87

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82179دمحم دمحم عبد الظاهر عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  82118سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن دمحم -  89

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191118وفً تارٌخ  81866دمحم علً احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  81887د ،  سبك لٌده برلم   عادل اسحاق جرجس سولاير ، تاجر فر -  91

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81841منار رمضان فرؼلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81843م   احمد سٌد متولى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  93

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81896اشرؾ عرفه محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115ٌخ وفً تار 81962دمحم رمضان طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81924هناء محمود دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191131وفً تارٌخ  82151جمال احمد دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191128وفً تارٌخ  82112عٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191112وفً تارٌخ  81822ٌاسر دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82129عبد الرحٌم امٌن دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82147حسن عبده حسن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 اصالتؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82159احمد رجب االمٌر شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81936حامد حسن سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81717مصطفى منصور مدنى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82161احمد عبد الرحمن سعٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82171النور عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء عبد -  116

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  82114عمرو اشرؾ محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  82181لم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم ابراهٌم سا -  118

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81895عبدالعال دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  81886جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر عبدالراضى دٌاب دمحم ، تا -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81879احمد عبدالمجٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  81853د ،  سبك لٌده برلم   اٌمن احمد فرٌد عبده الشٌخ ، تاجر فر -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81971عبدالتواب احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  81974زٌن عبدالرإوؾ عبداللطٌؾ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81975وفاء حسن عبد هللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81931اسماء سٌد رٌاض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  82164دمحم احمد اسماعٌل دروٌش شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82155م الدٌن محمود دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسا -  118

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191128وفً تارٌخ  82113رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب دمحم  -  121

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82122احمد عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  81873الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد محمود حسن -  122

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81816عصام الدٌن حسن ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82156، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فوزى احمد حافظ عبدالعزٌز  -  124

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  82193رجاء متولً حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82111سبك لٌده برلم     محمود ابراهٌم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ، -  126

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81877حامد محمود حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81846برلم   حنفى دمحم حنفى دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  128

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81911السعٌد منصور عبده سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  82142  حسٌن دمحم مطرٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  131

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82151عمرو عبد الواحد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115تارٌخ  وفً 81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191121وفً تارٌخ  81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التؤشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191111وفً تارٌخ  81911هٌثم دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82116دمحم حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  81826احمد على ابراهٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 تؤشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  79596مصطفى احمد حنفى عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  82123سٌد احمد علً عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81915سامى حسٌن حسن اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82116منصور على اسماعٌل دكرونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82124اٌمن السٌد المرسى بسٌونى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  81869ممدوح دمحم طلبه حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82148احمد دمحم سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  81876مجدي عبد المعطً علً عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  81951ٌن عبدالرحمن الخضٌرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد الد -  147

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81812مرفت السٌد ابراهٌم الؽلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82176السٌد عبد اللطٌؾ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  82117مصطفى احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  82191السالم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح عبد  -  151

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  81863احمد مرعً ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  82139ر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلمى هشام شافعى نص -  153

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81982السٌد مصطفى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81919ر فرد ،  سبك لٌده برلم   االء عبد الفتاج عرفة ، تاج -  155

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82111عبده دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81833ٌده برلم   شرٌؾ جمال عٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  157

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191114وفً تارٌخ  81937الشٌؾ سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191129وفً تارٌخ  79661دمحم على للساعات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81916عثمان عرفات على جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191121وفً تارٌخ  82125هناء رشدى بٌومى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82148احمد دمحم سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191131وفً تارٌخ  82133دمحم نبٌل خلٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82152محمود عبدالؽنً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  81942عبد الباسط فرحان حسن فرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 ؾ التؤشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  82144ٌسري فإاد عبد الظاهر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82177دمحم ابراهٌم ابو زٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 تؤشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  81995دمحم زٌنهم دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  81994اٌمن محمود احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 خاص وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  81881اٌهاب فخرى السٌد حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  59945جمعة محمود مإمن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  81889دمحم احمد عبدالعال عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81849احمد سٌد صدٌك خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  82143سن احمد حراز مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ح -  174

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  81981سامح طلعت ٌوسؾ مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82139ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ دمحم علً  -  176

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  82119شٌماء سمٌر المتولى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81598، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح ابراهٌم دمحم  -  178

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  82127امٌر كرٌم ناصٌؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81919رد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم رفعت ابراهٌم محمود ، تاجر ف -  181

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82127مختار السباعى فتوح رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81851ٌده برلم   لبنً مجدي سعٌد بصلة ، تاجر فرد ،  سبك ل -  182

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  81945احمد صالح الدٌن عبد الحمٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81817ده برلم   احمد كساب عبد هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  184

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  82188هند فاروق سٌد عبد الصالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81992   اسالم فرٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  186

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81947مٌنا صدلً صلٌب وٌصا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127ٌخ وفً تار 82185مصطفى حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81878فتحٌه السٌد على زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم21191121وفً تارٌخ  82123هٌثم دمحم وجٌه زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  81984اسماء عزٌز راضً عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191113ٌوفً تارٌخ  81918كٌرلس صموئٌل كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81913رسمى مالن جرجس معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191111وفً تارٌخ  81911السعٌد منصور عبده سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82128اسالم جمال عبدالحافظ عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصؾ التؤشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  82145دمحم محمود احمد حسبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191131وفً تارٌخ  82131رمضان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82166دمحم احمد على عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 اصالتؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  81953شاهٌناز دمحم محمود عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  82187دمحم جمال ثابت علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  82115دمحم دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81836الشٌماء دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  81838على عبدالعال على دمحم جمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح  -  213

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81832مٌنا عادل سعد سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81934سٌد جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح احمد -  215

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  82136محمود حسنى مرتجى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81926، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم زٌنهم دمحم ابراهٌم  -  217

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  82197عالء رمضان محمود بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  81864فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن مراد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر  -  219

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  82128احمد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81916ك لٌده برلم   رومانى كامل سولاير سرجٌوس ، تاجر فرد ،  سب -  211

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81917اٌمن خلؾ احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  82141   حسن الخطٌب محمود حسن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  213

 , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82126توفٌك ابراهٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82131سٌد دمحم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81898حنان دمحم حافظ حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131ارٌخ وفً ت 82163ٌاسمٌن عبدالواحد حسن عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82181مجدى دمحم احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82178دمحم زهرى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  82113كامل فوزي هاشم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21191121وفً تارٌخ  82117على مصطفى على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  81893علً عبدهللا عبداللطٌؾ رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التؤشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191116وفً تارٌخ  81861عماد السٌد موسى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81965احمد السٌد فإاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  81961مسعود فوزى مرسى عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التؤشٌر: خاص, 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81941احمد شعبان عبدالؽنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81938وسام دمحم الشافعى حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 ٌر: خاصالتؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82161عبدالرحمن حسن ابوزٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82117حسن سالم سالمة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82111عزت ٌوسؾ على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  82195دمحم كمال دمحم محمود طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  81819د حجاج عبد السمٌع حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  232

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  81831محمود سٌد محمود عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82115هٌم جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد طه ابرا -  234

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  68355سامح دمحم عبدالعاطى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82137نعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم الؽرٌب عبدالم -  236

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82146فٌكتور فتٌان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82167فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم محمود حسنً شحاتة ، تاجر  -  238

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81948حسن دمحم طلبه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81817ه برلم   مإمن احمد مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  241

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82175اٌمن عدلى زكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81991احمد احمد عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  82191سٌد عبدالصبور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  82119عماد الدٌن احمد محمود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191118وفً تارٌخ  81871رنا احمد كنعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81815كرٌم دمحم دمحم دمحم الماشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  78689احمد طارق عبدالعاطى احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191115وفً تارٌخ  81976خالد دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81922حسٌن جمال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 التؤشٌر: خاص

لشركة , وصؾ التؤشٌر: تم تعدٌل نوع ا21191128وفً تارٌخ  82118والء دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82154صابر وحٌد عزمً خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  82198اٌمن نبٌل سلٌمان جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 ؤشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  81824اسماعٌل محمود صالح عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  81828احمد شرٌؾ جابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  82118محمود حسن حسٌن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  82131دمحم عمرو حنفى طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  81951ابت جابر ثابت عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ث -  257

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81964دمحم احمد سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82157دمحم احمد ابو بكر الشهٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82157دمحم احمد ابو بكر الشهٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82172دالٌا احمد حسن ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  81998دمحم عماد عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  82141طارق جمال على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81834كٌرلس ناروز زكى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  81968م دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر عبد المنع -  265

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81925صباح علً ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  82143براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عمر امٌن على ا -  267

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82162ٌاسر عنتر فإاد هاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191128وفً تارٌخ  82114دالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صالح الدٌن عبدالنعٌم عب -  269

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  81887عادل اسحاق جرجس سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  82111لشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء عبدالعزٌز رٌاض دمحم ا -  271

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82131ٌوسؾ جالل على المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  82155رد ،  سبك لٌده برلم   رباب عطٌه دمحم السٌد ، تاجر ف -  273

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82161محمود عبد المجٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  82173فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب فتحى عبدالحفٌظ دمحم احمد ، تاجر -  275

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  82116طارق سعٌد عبد البالى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  82183ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌع ابراهٌم عبدالعزٌز ابوخزٌم ، تاج -  277

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81882دمحم حسن فهمى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  81881لٌده برلم    صفاء خلؾ محمود دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  279

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81847اسالم احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  75732دمحم رشاد احمد خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81961عماد حمدى حسٌن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  81958محمود نصر احمد عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  82194احمد دمحم سعٌد عبد الرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81929انجى فوزى دمحم على نوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  82151دمحم امٌن علً شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21191131وفً تارٌخ  82156محمود دمحم ابراهٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  82111دمحم ابراهٌم دمحم رشوان رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  81823عبده حسٌن عٌد عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  81829اسامة عبد العظٌم عبد المنعم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81935رجب السٌد صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  82119فوزٌة رمضان ادم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82121محمود رجب دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  81861ادوار لبٌب ؼبرال نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81855دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم عصام سٌد  -  295

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81956عزوز شولى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  81941فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌحى صابر مصرى دمحم ، تاجر  -  297

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  81959ٌاسر عبد المسٌح حنا عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81987سبك لٌده برلم     مصطفى حمدى فرج احمد ، تاجر فرد ، -  299

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  81988دمحم شعبان سٌد دمحم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  82184ك لٌده برلم   احمد عبدالنعٌم فرج دروٌش ، تاجر فرد ،  سب -  311

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  81999دمحم على احمد زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  81872م   دمحم رجب شحاتة عامر الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  313

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  81835محمود مصطفى عبود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122ارٌخ وفً ت 82141دمحم صابر حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  82137سالمه فرحات بدوى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  82138دمحم محمود دمحم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  82148نجٌة احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191112وفً تارٌخ  81821اسامة عبدهللا دمحم على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81912اشرؾ دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21191116وفً تارٌخ  81856احمد اشرؾ رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191121وفً تارٌخ  81973عالء دمحم عمر مسعود ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /متعهد نمل  79982تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 عمال اشرؾ عبدالشافى  

الى: اضافة السمه التجارٌة /المإسسة االٌطالٌة  63411تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 لتجارة العاب المالهى وادارتها  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / المصرٌه  81711تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 للتجاره والمفروشات  

الى: اضافة السمة التجارٌة / االمٌر لتجارة  67964ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤش21191113،  فى تارٌخ :   -  4

 االجهزة الكهربائٌة  

الى: اضافة السمة التجارٌة / المإسسة الدولٌة  81711تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  5

 لتركٌب الفصوص  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / نٌوفٌوتشر  81677تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113:  ،  فى تارٌخ  -  6

 للتصدٌر  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد  78689تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  7

 .   طارق عبدالعاطى احمد عبدالحافظ

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ لٌزر تاون   64221تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: مإسسة الهنا لالستٌراد والتصدٌر   61597تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  9

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الرفاعى  13955تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119ٌخ : ،  فى تار  -  11

 للتوكٌالت التجارٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح/مإسسة  16111تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  11

 لعمومٌة  العمرو للمماوالت ا

الى: اضافة السمة التجارٌة الى / سٌتى  81878تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  12

 لالستٌراد  

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / موبٌتن   14214تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  13

الى: اضافة سمة تجارٌة/ مٌدٌكال لالجهزة  81296تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  14

 والمستلزمات الطبٌة )فٌما عدا االدوٌة(  

ى لٌصبح /مإسسة الى: تعدٌل االسم التجار 78534تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  15

 الطرابٌشى لالستٌراد والتصدٌر  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / توب براند   81496تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  16

لتاجر من خلؾ علً السٌد الى: تعدٌل اسم ا 61859تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  17

 لٌصبح / خالد علً السٌد علً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الصفوة  61859تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  18

 لالعالؾ  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الصفوة  61859تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  19

 لالعالؾ  

الى: اضافة السمة التجارٌة /البركة للرخام  81411تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  21

 والجرانٌت  

 الى: اضافة سمة تجارٌة /مصوؼات سولتٌر   74331تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  21

الى: تعدٌل السمة التجارٌةة لتصبح/ نور  65731تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  22

 الرحمن لتجارة االخشاب  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح / مركز  61167تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  23

 حٌاه   -مساعدة االنجاب وصحة المراه 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مرحبا  81968تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  24

 لالستٌراد  

   G Sالى: اضافة سمه تجارٌة /جى اس  41832لشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم ا21191116،  فى تارٌخ :   -  25

الى: اضافه السمه التجارٌه / مإسسه الرإٌه  81825تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  26

 لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / البرج  81967تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  27

 لالستٌراد  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / النور  81872تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  28

 والتصدٌر  لالستٌراد 

الى: تصحٌح االسم التجارى لٌصبح /  81591تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  29

 مصطفى عبد الكرٌم دمحم ابراهٌم شحاته  

جارى لٌصبح / تامر الى: تعدٌل االسم الت 67945تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  31

 شعبان لتشؽٌل وتشكٌل المعادن لتجهٌز المطاعم والفنادق والمرى السٌاحٌه  

الى: اضافة سمه تجارٌة /العربٌة لتعبئة  81999تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  31

 المنظفات الصناعٌة  

الى: تعدل االسم التجارى لٌصبح / مكتب  76429لتؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا21191121،  فى تارٌخ :   -  32

 سالمه للتجاره والمماوالت ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / الهندسٌه  51192تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  33

 هربائٌه  للؾ المحركات الك

الى: اضافه السمه التجارٌه / مكتبه فوتو   77332تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  34

 فاست  

الى: اضافه السمه التجارٌه / المنار لالجهزه  78862تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  35

 كهربائٌه  ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / جلوبل  73162تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  36

 سرفٌس  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / الحرٌة  82121تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  37

 تٌراد  لالس

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / سمارت  71449تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  38

 سلٌوشنز  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الكرنن  81961تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  39

 دٌر والتورٌدات وتجارة المواد الؽدائٌة واالعشاب الطبٌة والعطرٌة  لتص

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح /سامكو  81785تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  41

 لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / الفجر  71836دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتع21191129،  فى تارٌخ :   -  41

 للمماوالت العامة واالستٌراد والتصدٌر  

الى: ضافه سمة تجارٌة / ماربل فانتازي  81257تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  42

Marbel Fantazy   

الى: اضافة سمة تجارٌة لٌصبح / االسراء  77531تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131ارٌخ : ،  فى ت  -  43

 لبٌع خردة االلمونٌوم  

 الى: اضافه سمه تجارٌه / بوفٌه الثوره   77611تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: تم الؽاء السمه التجارٌه   75678تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131ٌخ : ،  فى تار  -  45

 الى: تعدٌل السمه التجارٌٌه لتصبح / نٌو هوم   63994تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  46

الى: اضافه السمه التجاره / المإسسه المتحده  81178عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بت21191131،  فى تارٌخ :   -  47

 العمال النظافه وجمع المخلفات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 78689برلم       21191116احمد ظارق عبد العاطى احمد عبد الحافظ   ، تارٌخ :  -  1

 78689برلم       21191116احمد ظارق عبد العاطى احمد عبد الحافظ   ، تارٌخ :  -  2

 51192برلم       21191121حسٌن على عبد الؽنى عبد العزٌز   ، تارٌخ :  -  3

 11687برلم       21191131محمود احمد عبد هللا ٌوسؾ   ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551توفٌك مرسى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم    21191111، وفى تارٌخ    28551(ترافٌل موم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  m-o-mإه )هشام سعٌد وشركا   - 2

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

 

تم    21191111، وفى تارٌخ    28551هشام سعٌد وشركاءه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اونر للسٌاحة )   - 3

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551م  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عصام ومحسن وشرٌكه   - 4

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551بك لٌدها برلم : هشام سعٌد وشركاءه  ، توصٌة بسٌطة  س   - 5

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل  تعدٌل    21191111، وفى تارٌخ    28551هشام سعٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى محافظة -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الجٌزة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551توفٌك مرسى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم    21191111، وفى تارٌخ    28551(ترافٌل موم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  m-o-mهشام سعٌد وشركاإه )   - 8

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

تم    21191111، وفى تارٌخ    28551اونر للسٌاحة )هشام سعٌد وشركاءه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

  تم محو/شطب السجل   21191111، وفى تارٌخ    28551عصام ومحسن وشرٌكهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551هشام سعٌد وشركاءه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2بح / عمار رلم تعدٌل العنوان لٌص

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551هشام سعٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ٌن دمحم رشاد ش حس 2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551توفٌك مرسى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم    21191111، وفى تارٌخ    28551(ترافٌل موم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  m-o-mشركاإه )هشام سعٌد و   - 14

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

تم    21191111، وفى تارٌخ    28551حة )هشام سعٌد وشركاءه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اونر للسٌا   - 15

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551شرٌكهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عصام ومحسن و   - 16

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551ٌطة  سبك لٌدها برلم : هشام سعٌد وشركاءه  ، توصٌة بس   - 17

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551:  هشام سعٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم   - 18

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191111رٌخ ، وفى تا   28551توفٌك مرسى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم    21191111رٌخ ، وفى تا   28551(ترافٌل موم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  m-o-mهشام سعٌد وشركاإه )   - 21

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

 

تم    21191111خ ، وفى تارٌ   28551اونر للسٌاحة )هشام سعٌد وشركاءه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1الماهرة لنمل الممر الى محافظة الجٌزة 

و/شطب السجل  تم مح   21191111، وفى تارٌخ    28551عصام ومحسن وشرٌكهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551هشام سعٌد وشركاءه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2العنوان لٌصبح / عمار رلم تعدٌل 

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    28551هشام سعٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

الدلى وبذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب الماهرة لنمل الممر الى -مصدق -ش حسٌن دمحم رشاد  2رلم  تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار

 1محافظة الجٌزة 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    48515نبٌل دمحم عبدالموجود وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 رٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجلالسجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل ش

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    48515نبٌل عبد الموجود وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    48515نبٌل دمحم عبدالموجود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 27

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    48515 نبٌل عبد الموجود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   - 28

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    58366جمٌل جبره كراس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

 1كة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل السجل  تم فسخ الشر

تم    21191116، وفى تارٌخ    58366تعدل لٌصبح / سعد عبٌد جاد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 1من السجل  محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد

تم    21191116، وفى تارٌخ    58366تعدٌل االسم التجارى / جمٌل جبره وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 1محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    58366بسٌطة  سبك لٌدها برلم : جمٌل جبره كراس وشرٌكه  ، توصٌة    - 32

 1السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21191116، وفى تارٌخ    58366تعدل لٌصبح / سعد عبٌد جاد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 1محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

تم    21191116، وفى تارٌخ    58366تعدٌل االسم التجارى / جمٌل جبره وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 1افة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن ك

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    58366جمٌل جبره كراس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

 1السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

تم    21191116، وفى تارٌخ    58366سعد عبٌد جاد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  تعدل لٌصبح /   - 36

 1محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

تم    21191116، وفى تارٌخ    58366:  تعدٌل االسم التجارى / جمٌل جبره وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم   - 37

 1محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    63184اشرؾ دمحم بكري وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 38

 ومحوها نهائٌاً واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماتهالسجل  تم فسخ الشركة 

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    38337عماد ابراهٌم الدسولً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 39

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وب<لن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    38337نٌفٌن منصور وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وب<لن ٌمحى المٌد من السجل

، وفى تارٌخ    59346صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : الشركة المتحده للتجاره ) احمد عبد المنعم احمد وشركاه(  ، تو   - 41

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته   21191118

تم    21191119، وفى تارٌخ    66418هانى عبدالتواب عبدالعظٌم ابوزٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 42

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب 

 الماهرة

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    21191111، وفى تارٌخ    1499، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   شولى وعبد العلٌم   - 43

 الشركة وتصفٌتها

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    28396اٌهاب دمحم صالح الدٌن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 44

 1ن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌ

تم    21191116، وفى تارٌخ    51367، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   1نادر عادل فهمً ابراهٌم وشركاه    - 45

 المٌد من السجل محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وب<لن ٌمحى

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تارٌخ    75388اكرم ابو دٌنا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 46

 1فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 

،    75388ٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم عاشور وشرٌكتة بماء السمة كما هً  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : تعد   - 47

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة    21191116وفى تارٌخ 

 1تجارى حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل ال

تم    21191122، وفى تارٌخ    46367عماد مصطفى احمد واحمد عفت احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 48

 محو/شطب السجل  استلم كل الشركاء كافه حمولهم لذلن تم محو المٌد من السجل نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21191122، وفى تارٌخ    46367م : عماد مصطفى احمد واحمد عفت احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برل   - 49

 محو/شطب السجل  استلم كل الشركاء كافه حمولهم لذلن تم محو المٌد من السجل نهائٌا

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    65217احمد ٌسرى عبدالرحٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 لهم لذلن تم محو المٌد من السجل نهائٌاالسجل  استلم كل الشركاء كافه حمو

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    64749اسماعٌل سٌد دمحم مرسى وشركاة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة مستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب

تم محو/شطب السجل  تم    21191127، وفى تارٌخ    64882بٌب  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اوالد مجدى ل   - 52

 فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة ومستحماتة

تم محو/شطب السجل  تم    21191127، وفى تارٌخ    64882اوالد مجدى لبٌب  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 53

 وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة ومستحماتة فسج الشركة

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    51865عصام نافع عمر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 54

 تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    51865ٌدها برلم : عصام نافع عمر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك ل   - 55

 تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم    21191127، وفى تارٌخ    21825دمحم عبدالعزٌز عبدالعاطى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 56

حوها نهائٌاً واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبدلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وم

 جنوب الماهرة

، شركة مساهمة  سبك لٌدها   HSBCINWESTMENT EJYPT COMPINGسى لالستثمار مصر 1بى 1اس  1شركة اتش    - 57

السٌد/حلمى فإاد حلمى ؼازى كمصفى للشركة نظرا تم محو/شطب السجل  تعٌٌن    21191127، وفى تارٌخ    31369برلم : 

 1لوفاة مصفى الشركة ا/مصطفى دمحم راؼب

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    26695اوالد حسٌن ابوالسعود  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 58

 1ة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كاف

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    26695اوالد حسٌن ابوالسعود  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 59

 1من السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد

تم    21191128، وفى تارٌخ    62535عزه حمدان ابو زٌد حماد وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كافة الشركاء كامل حمولهم وتم محو المٌد من السجل نهائٌا

، وفى تارٌخ    62685الوراق المالٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : شركة فٌرست كابٌتال لالستشارات المالٌة عن ا   - 61

 1لنمل الممر الى الجٌزة14351تم محو/شطب السجل  تم شطب المٌد بامر محو رلم   21191129

بسٌطة  سبك مصطفى عبد الحمٌد سمٌر اباظة وشرٌكه )الشركة العالمٌة للتصنٌع والتورٌدات الؽذائٌة( اى تى ام  ، توصٌة    - 62

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى    21191129، وفى تارٌخ    61216لٌدها برلم : 

 1واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    45934م : كمال ابراهٌم عبدالنور وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 63

 السجل  تم فسخ الشركة وتفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم    21191129، وفى تارٌخ    68564مصطفى السٌد دمحم دمحم شحاته وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 64

 واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتفٌتها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21191129، وفى تارٌخ    45934كمال ابراهٌم عبد النور وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 65

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم    21191129، وفى تارٌخ    45934توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  شركة كٌمو فاشون للمالبس الجاهزة  ،   - 66

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    63341خالد على خٌرى دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 67

 سخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسجل  تم ف

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    81467مٌنا بخٌت للٌنً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 68

 1محً المٌد من السجل التجاري تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌ

تم    21191131، وفى تارٌخ    65196احمد عطا عبدالاله عبدالرحٌم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 69

 محو/شطب السجل  تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

، وفى    64572عبد الرحمن ٌاسٌن فوده  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  هشام نشؤت احمد توفٌك وشرٌكه كرٌم دمحم   - 71

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل تجارى جنوب الماهره لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه   21191131تارٌخ 

   64572تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ هشام نشات احمد وشرٌكه اشرؾ نشات احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 71

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل تجارى جنوب الماهره لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه   21191131، وفى تارٌخ 

، وفى تارٌخ    64572رؾ حلمً سٌد وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : تعدٌل االسم التجاري / اش   - 72

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل تجارى جنوب الماهره لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه   21191131

، وفى تارٌخ    64572: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / هشام نشؤت وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 73

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل تجارى جنوب الماهره لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه   21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 81111احمد مصطفى دمحم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 55944فرج محمود دمحم خلٌل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   21111110111بح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

حنان عٌسى شحاته وشركاها ) شركة بٌرامٌدز لتجارة االجهزة والمستلزمات الطبٌة والمكتبٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191112وفً تارٌخ   ، 65762برلم ،

 جنٌه   311111.111،

تم  21191112وفً تارٌخ   ، 65762تعدٌل اسم اشركة الى / وائل عٌس شحاتة وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   3111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    65762وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض  -  5

 جنٌه   3111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   وفً تارٌخ 65762تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   3111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

حنان عٌسى شحاته وشركاها ) شركة بٌرامٌدز لتجارة االجهزة والمستلزمات الطبٌة والمكتبٌة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  7

رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  تم تعدٌل 21191112وفً تارٌخ   ، 65762برلم ،

 جنٌه   3111110111،

تم  21191112وفً تارٌخ   ، 65762تعدٌل اسم اشركة الى / وائل عٌس شحاتة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   3111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    65762تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   3111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

وفً تارٌخ    65762مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /  -  11

 جنٌه   3111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191112وفً تارٌخ   ، 69126دمحم محمود عواد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191112وفً تارٌخ   ، 61783اسالم عبدالرحمن دمحم احمد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   511111.000وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    61783تعدل االسم التجارى لٌصبح / احمد عبد الرحمن دمحم احمد وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

وفً تارٌخ    61783سالم عبد الرحمن دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدل االسم التجارى لٌصبح /ا -  14

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 74498احمد ابراهٌم دمحم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   125110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191119وفً تارٌخ   ، 61382داود داود وأحمد داود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191119وفً تارٌخ   ، 61382داود داود وأحمد داود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191119ٌخ   ،وفً تار 71321خٌرٌة عبدالحمٌد وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   1111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /شٌرٌن حمدون ابوالعال ونٌرمٌن حمدون ابوالعال وشرٌكهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  19

رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ   ، 71321،

 جنٌه   1111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191119وفً تارٌخ   ، 51158سلوي جرجس زكى وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   8111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ   ، 51158ماجد نبٌل ٌوسؾ حداد ودافٌد مجدى صابر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   8111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس المال ,  21191119ٌخ   ،وفً تار 51158سلوي جرجس زكى وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   8111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ   ، 51158ماجد نبٌل ٌوسؾ حداد ودافٌد مجدى صابر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   8111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    62496ة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى الى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكه توصٌة بسٌط -  24

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 62496عبد العال محمود عبد العال وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   2511110111صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , و

وفً تارٌخ    62496تعدٌل االسم التجارى الى / ممدوح حماده دمحم حماده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

وفً تارٌخ    62496تعدٌا اسم الشركة لتصبح /ممدوح حماده دمحم حماده وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

وفً تارٌخ    62496العال محمود عبد العال وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ عبد -  28

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

وفً تارٌخ    62496ا برلم ،تعدٌل االسم التجارى الى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌده -  29

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

وفً تارٌخ    62496تعدٌل االسم التجارى الى / ممدوح حماده دمحم حماده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2511110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس 21191113،

وفً تارٌخ    62496تعدٌا اسم الشركة لتصبح /ممدوح حماده دمحم حماده وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2511110111مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  21191113،

وفً تارٌخ    62496تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ عبد العال محمود عبد العال وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 62496عبد العال وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عبد العال محمود  -  33

 جنٌه   2511110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    62496تعدٌل االسم التجارى الى / ممدوح حماده دمحم حماده وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

وفً تارٌخ    62496تعدٌا اسم الشركة لتصبح /ممدوح حماده دمحم حماده وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   2511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191113،

وفً تارٌخ    62496تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ عبد العال محمود عبد العال وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

وفً تارٌخ    62496تعدٌل االسم التجارى الى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 62496توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، عبد العال محمود عبد العال وشركاه -  38

 جنٌه   2511110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 69789ولٌد طاهر ابراهٌم صبح وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   1511110111ال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،الم

وفً  26291الشركه الهندسٌه  للصناعات  المعدنٌه  والتجارٌه  ) جمٌله حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   5111110111ٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل 21191115تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191115وفً تارٌخ   ، 26291سعٌد عبد الهادى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   5111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191116وفً تارٌخ   ، 38653برلم ، اشرؾ حسنى وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  42

 جنٌه   31111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    38653تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اشرؾ حسنى سٌد عبد هللا وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   31111110111أس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل ر 21191116،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 38653شركة نبٌل ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   31111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191116وفً تارٌخ   ، 38653اشرؾ حسنى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   31111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    38653برلم ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اشرؾ حسنى سٌد عبد هللا وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  46

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191116،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 38653شركة نبٌل ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   31111110111س المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121وفً تارٌخ   ، 63292جمال صبحى دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   2511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 43538ركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،محمود طه عبده عبداللطٌؾ وشركاه ش -  49

 جنٌه   2111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  43538تعدٌل عنوان الشركة لتصبح/مصطفى محمود طه عبده عبد اللطٌؾ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121ٌخ   ،تار

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 43538محمود طه عبده عبداللطٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   2111110111رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

وفً  43538تعدٌل عنوان الشركة لتصبح/مصطفى محمود طه عبده عبد اللطٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191121تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121وفً تارٌخ   ، 72158مصطفى سعٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

دٌل رأس المال , تم تع 21191121وفً تارٌخ   ، 72158مصطفى سعٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22438شركه  المجموعه  لالنظمه  الهندسٌه  والعلمٌه  ش .م.م شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   3111110111رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191122،
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وفً تارٌخ    22438شركه  المجموعه  لالنظمه  الهندسٌه  والعلمٌه  ش .م.م شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   3111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191122،

 21191123وفً تارٌخ   ، 71887رى لٌصبح / سامح السما وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجا -  57

 جنٌه   3111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191123وفً تارٌخ   ، 71887سامح السما وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   3111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ   ، 59673عبد العزٌز عبد المنعم عبد العزٌز وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   911110111الها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

وفً تارٌخ    59673تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / عبد العزٌز عبد المنعم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   911110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191127،

تم تعدٌل رأس المال  21191127وفً تارٌخ   ، 81134وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم احمد احمد ابراهٌم  -  61

 جنٌه   511110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال , تم تعدٌل رأس  21191128وفً تارٌخ   ، 74772دمحم احمد دمحم عٌسى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   2111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191129وفً تارٌخ   ، 73479هٌثم حسن سلٌمان عبدالمنعم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 ٌه جن  151111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191129وفً تارٌخ   ، 68375دمحم عبد الاله وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191129وفً تارٌخ   ، 68375دمحم عبد الاله وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 68722امل جمال وسٌدة فهمى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 74887شركة جورج وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  67

 جنٌه   9111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    74887لم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /جورج انور فكرى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -  68

 جنٌه   9111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

 21191131وفً تارٌخ   ، 65579ماجد نسٌم وشركاه الشركة المصرٌة العالمٌة للتجاره شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  69

 جنٌه   111111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ

تم  21191131وفً تارٌخ   ، 65579تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ماجد نسٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  71

  جنٌه  111111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191131وفً تارٌخ   ، 65579ماجد نسٌم وشركاه الشركة المصرٌة العالمٌة للتجاره توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  71

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191131وفً تارٌخ   ، 65579بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ماجد نسٌم وشركاه توصٌة -  72

 جنٌه   111111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 66535منتصر فاٌك جٌد مٌخائٌل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  73

 جنٌه   511110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 74448فوزٌة دمحم دمحم على وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  74

 جنٌه   1211110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    74448ٌل االسم التجارى لٌصبح /ماجد مصطفى ابراهٌم دمحم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعد -  75

 جنٌه   1211110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

وفً تارٌخ    74448طة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /دمحم ماجد مصطفً وشرٌكه توصٌة بسٌ -  76

 جنٌه   1211110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ   ، 64771ورثة دمحم توفٌك )فاطمة خضر وشركائها( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  77

 جنٌه   21111110111ل , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس الما

وفً تارٌخ    64771تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /اٌمان دمحم توفٌك وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  78

 جنٌه   21111110111، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 21191131،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 45275احمد عٌد عبد الهادي وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  79

 جنٌه   21111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 45275برلم ، احمد عٌد عبد الهادى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  81

 جنٌه   21111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    45275تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ممدوح عٌد عبد الهادى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  81

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

وفً تارٌخ    45275دى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم عٌد عبدالها -  82

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

تارٌخ    وفً 45275تعدٌل االسم التجارٌى لٌصبح / دمحم عٌد عبدالهادى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  83

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  81111احمد مصطفى دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش عبد المادر النحاس دار السالم 45وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  68591دمحم محمود سلٌم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 تمسٌم الالسلكى   -سن نصار ش ح 2و / 13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  55944فرج محمود دمحم خلٌل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

لسنة  1162المنطمه الصناعٌه المطامٌه مشروع تمسٌم 4ص  31،29وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركه بالعنوان/ لطعه رلم 
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 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191112وفً تارٌخ  53518الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌه الهالى دار السالم ، جمعٌة تعاونٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 1بملن عاطؾ عطا امٌن 2محل رلم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/الشٌخ هارون 

وفً تارٌخ  16651م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1)ش .مالشركه المصرٌه للصرافه واالعمال المالٌه  -  5

 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نمل ممر فرع الشركه الكائن بشارع المخازن مدٌنة مؽاؼه الى المحل رلم  21191113

وتعٌٌن هانى سعٌد عبدالفتاح مدٌر  ( برج الحسٌن ش عبداللطٌؾ ابو زٌد ناصٌة العشرٌن محطة مدكور1الكائن اسفل العمار رلم )

 19822للفرع 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  68661جرجس ولٌم عطا هللا نخله وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 ش ولى العهد بالدور االول حدائك المبه  6, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  48656وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     اشرؾ منصور -  7

متراراضى المنطمة الصناعٌة شمال طرٌك المطامٌة العٌن السخنة 311بمنطمة الورش 283الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ ق 

 التجمع الثالث الماهرة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  74871وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عبد الفتاح بهجت  -  8

بالدور األرضً وسمته التجارٌة  3ش طلعت حرب المركز التجاري طلعت حرب محل رلم  31الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 voikiفوٌكً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  74871،  سبك لٌدها برلم    عبد الفتاح بهجت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  -  9

 بالدور األرضً  3ش طلعت حرب المركز التجاري طلعت حرب محل رلم  31الـتؤشٌر:   ، تعدٌل  بالعنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  51158سلوي جرجس زكى وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش ٌوسؾ الجندى 21بالدور الرابع بالعمار  18وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /الشمة رلم 

تم  21191119وفً تارٌخ  51158ماجد نبٌل ٌوسؾ حداد ودافٌد مجدى صابر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش ٌوسؾ الجندى 21بالدور الرابع بالعمار  18العنوان لٌصبح /الشمة رلم  تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  51158سلوي جرجس زكى وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 الجندى  ش ٌوسؾ21بالدور الرابع بالعمار  18وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /الشمة رلم 

تم  21191119وفً تارٌخ  51158ماجد نبٌل ٌوسؾ حداد ودافٌد مجدى صابر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ش ٌوسؾ الجندى 21بالدور الرابع بالعمار  18تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  55712صٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    نادٌه عطٌه رمضان وشرٌكها ، تو -  14

 119وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  55712اسالم دمحم محمود وشرٌكٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 119ؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه وص

وفً تارٌخ  55712تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /اسالم دمحم محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 119الشباب لطعه  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض 21191119

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  55712نادٌة عطٌة رمضان المط وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 119العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  55712دها برلم    نادٌه عطٌه رمضان وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌ -  18

 119وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  55712اسالم دمحم محمود وشرٌكٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 119فه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضا

وفً تارٌخ  55712تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /اسالم دمحم محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 119تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه  21191119

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  55712نادٌة عطٌة رمضان المط وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 119العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119ً تارٌخ وف 55712نادٌه عطٌه رمضان وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 119وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  55712اسالم دمحم محمود وشرٌكٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 119وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 

وفً تارٌخ  55712لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /اسالم دمحم محمود وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك  -  24

 119تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه  21191119

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  55712نادٌة عطٌة رمضان المط وشرٌكٌها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 119، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه   العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  55712نادٌه عطٌه رمضان وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 119وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  55712وشرٌكٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اسالم دمحم محمود  -  27

 119وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه 

تارٌخ  وفً 55712تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /اسالم دمحم محمود وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 119تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه  21191119

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  55712نادٌة عطٌة رمضان المط وشرٌكٌها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 119/ مدٌنة دهب ارض الشباب لطعه العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ طرٌك الواحات امام مدٌنة االنتاج االعالمى 21191119تارٌخ 

 HO75اكتوبر وحده رلم 1 6بمنطمة التوسعات الشرلٌه 

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

االنتاج االعالمى  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ طرٌك الواحات امام مدٌنة 21191119تارٌخ 

 HO50اكتوبر وحده رلم 1 6بمنطمة التوسعات الشرلٌه 

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

لواحات امام مدٌنة االنتاج االعالمى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ طرٌك ا 21191119تارٌخ 

 HO71اكتوبر وحده رلم 1 6بمنطمة التوسعات الشرلٌه 

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

بالعنوان/ طرٌك الواحات امام مدٌنة االنتاج االعالمى  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع 21191119تارٌخ 

 HO74اكتوبر وحده رلم 1 6بمنطمة التوٌعات الشرلٌه 
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 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

ٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ طرٌك الواحات امام مدٌنة االنتاج االعالمى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 21191119تارٌخ 

 HO54اكتوبر 1 6بمنطمة التوسعات الشرلٌه 

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

ؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ طرٌك الواحات امام مدٌنة االنتاج االعالمى تم تعدٌل العنوان , وص 21191119تارٌخ 

 A007اكتوبر وحده رلم 1 6بمنطمة التوسعات الشرلٌه 

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

عدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / طرٌك الواحات مدٌنة االنتاج االعالمى بمنطمة تم ت 21191119تارٌخ 

 L002Bو L002Aو  L002اكتوبر وحده رلم  1 6التوسعات الشرلٌه 

وفً  19831شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  37

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ طرٌك الواحات امام مدٌنة االنتاج االعالمى  21191119تارٌخ 

 A015اكتوبر وحده رلم 1 6بمنطمة التوسعات الشرلٌه 

وفً  19831بك لٌدها برلم    شركة رع سبورت لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  س -  38

( لطعه رلم  FI- 03وحده رلم )  POINT90تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ مول  21191119تارٌخ 

 بمنطمة المستثمرٌن الجنوبٌه التجمع الخامس مدٌنة الماهرة الجدٌده  36

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  64113ضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد ابراهٌم دمحم احمد كرٌم وشركاه ، شركة ت -  39

 التجمع الخامس الماهره الجدٌده 3النرجس  125العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الدور الثالث فٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  69789ولٌد طاهر ابراهٌم صبح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 مدٌنة المعراج-المجاورة الخامسة  5186وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة بالدور االرضى بالمطعة 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /تامر دمحم راؼب وابراهٌم منٌر وحمدى الصعٌدى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

ش سٌد داود تمسٌم الالسلكى  7نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / تم تعدٌل الع 21191114وفً تارٌخ  81821

 4بالمعادى الجدٌده الدوراالرضى شمه 

وفً تارٌخ  81821تامر دمحم راؼب ومصطفى محى الدٌن المصرى وشركائهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

ش سٌد داود تمسٌم الالسلكى بالمعادى الجدٌده  7، تعدٌل العنوان لٌصبح /    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 21191114

 4الدوراالرضى شمه 

وفً تارٌخ  81885ال حسن عبده مجموعه عبد الناصر حسن عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

المنطمه 52بلون  9ش عباس العماد المطعه رلم  61ن / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوا 21191114

 سجل الماهرة الرئٌسى425895السادسه برلم لٌد 

وفً تارٌخ  81885ال حسن عبده مجموعه عبد الناصر حسن عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 64من البلون  24ش معز الدوله المطعه رلم  18وان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعن 21191114

 من البدروم بالعمار سالؾ الذكر  Aالمنطمه السادسه مكرم عبٌد وله جراج خاص منفرد بعد ضم الجزء 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  21415السوٌس  الوطنٌة للصرافة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 ش المٌرؼنى مصر الجدٌده  96تؤشٌر:   ، الؽاء الؽرع الكائن بالعنوان/ وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  21415السوٌس  الوطنٌة للصرافة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 ه الدولٌه امتداد عباس العماد امام الحدٌم 21وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ 
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 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  46196اٌمان نور الدٌن دمحم احمد وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  47

 الحى الصناعى منطمة الصناعات الصؽٌرة التجمع المعادى الجدٌدة 442العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  46196شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر دمحم احمد و -  48

 الحى الصناعى منطمة الصناعات الصؽٌرة التجمع المعادى الجدٌدة 442الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ق 

وفً تارٌخ  46196بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح طارق دمحم احمد خلٌل وشركاه ، توصٌة  -  49

الحى الصناعى منطمة الصناعات الصؽٌرة  442تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ق  21191115

 التجمع المعادى الجدٌدة

تم تعدٌل العنوان ,  21191115ٌخ وفً تار 46196مهٌب دمحم احمد خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 الحى الصناعى منطمة الصناعات الصؽٌرة التجمع المعادى الجدٌدة 442وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ق 

تم  21191116وفً تارٌخ  81933اٌهاب عبدالتواب عبدالعظٌم ابو زٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 المرحلة الرابعة بتشو زهراء المعادى  1الوحدة رلم  17ن , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ عمارة رلم تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  71315رامى عبد الجلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 عطفه حجاج من ش امٌن سامى المنٌره 7وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان لٌصبح / عماره رلمم 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  15965بك لٌدها برلم    م ، شركة مساهمة ،  س 1م  1شركه النظم التعلٌمٌه الدولٌه ش  -  53

اسكان  7بالدور الخامس العماره رلم  53العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه الرئٌسى لٌصبح/ ؼرفه بالشمه رلم 

 شباب المهندسٌن طرٌك النصر مدٌنة نصر

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  63292برلم    جمال صبحى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  54

 الصؾ -وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /عرب ابو مساعد بجوار مصنع ٌحٌى عبد الشافى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72158مصطفى سعٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 ( 113( ش )2( العمار رلم )11، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة ) الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72158مصطفى سعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 ( 113( ش )2( العمار رلم )11الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة )

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  71316مان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    سامح كرم دمحم عص -  57

 ش المللى 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل بالعمار 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191122وفً تارٌخ  43299شرٌؾ ظاظا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  58

 1الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  43299شرٌؾ ظاظا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  59

الدلى -( ش عبدالمنعم رٌاض 3( بالدور الثانى بالعمار )4ش طلعت حرب لٌصبح /شمة رلم ) 12الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع /

 وبذلن ٌمحى الفرع من سجل تجارى جنوب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  43299دمحم شرٌؾ ظاظا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

الدلى -( ش عبدالمنعم رٌاض 3( بالدور الثانى بالعمار )4ش طلعت حرب لٌصبح /شمة رلم ) 12الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع /

 وبذلن ٌمحى الفرع من سجل تجارى جنوب 

تم تعدٌل العنوان  21191122وفً تارٌخ  71394سلٌمان صافى فتحى جوده وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

تمسٌم  57رلم بالدور االرضً برج الكرامه بالزا لطعه  2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركة لٌصبح بالعنوان / محل رلم 

 الممطم  -المستمبل الهضبة الوسطً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  67136عٌد عزٌز وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

لرٌش المعادي الجدٌد  مساكن الموات المسحلة صمر 13بالدور الثانً بالعمار  13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن بالعنوان / الشمه 

 فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  67136عٌد عزٌز وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن / بالعنوان / محل بالدور االرضً بشارع الزناتً من شارع احمد عرابً منشٌة عبد الناصر 

 شبرا الخٌمة لصبح مركز رئٌسىالجدٌدة 

وفً تارٌخ  67136تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عٌد عزٌز ٌوسؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

مساكن  13بالدور الثانً بالعمار  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن بالعنوان / الشمه  21191123

 ات المسحلة صمر لرٌش المعادي الجدٌد فرع المو

وفً تارٌخ  67136تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عٌد عزٌز ٌوسؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

ً من تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن / بالعنوان / محل بالدور االرضً بشارع الزنات 21191123

 شارع احمد عرابً منشٌة عبد الناصر الجدٌدة شبرا الخٌمة لصبح مركز رئٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  67136عٌد عزٌز وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

مساكن الموات المسحلة صمر لرٌش المعادي الجدٌد  13 بالدور الثانً بالعمار 13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن بالعنوان / الشمه 

 فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  67136عٌد عزٌز وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  67

بً منشٌة عبد الناصر الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن / بالعنوان / محل بالدور االرضً بشارع الزناتً من شارع احمد عرا

 الجدٌدة شبرا الخٌمة لصبح مركز رئٌسى

وفً تارٌخ  67136تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عٌد عزٌز ٌوسؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

مساكن  13الثانً بالعمار بالدور  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن بالعنوان / الشمه  21191123

 الموات المسحلة صمر لرٌش المعادي الجدٌد فرع 

وفً تارٌخ  67136تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عٌد عزٌز ٌوسؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  69

ل بالدور االرضً بشارع الزناتً من تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الكائن / بالعنوان / مح 21191123

 شارع احمد عرابً منشٌة عبد الناصر الجدٌدة شبرا الخٌمة لصبح مركز رئٌسى

وفً تارٌخ  49992تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /خالد ابراهٌم ؼازى على وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  71

 امتداد مكرم عبٌد -ش سمٌر عبدالرإوؾ  6، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  21191127

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  49992خالد ابراهٌم ؼازي وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  71

 داد مكرم عبٌدامت -ش سمٌر عبدالرإوؾ  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  

وفً تارٌخ  49992تعدٌل االسم لٌصبح / سمٌرة محمود عبدة محمود وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  72

 امتداد مكرم عبٌد -ش سمٌر عبدالرإوؾ  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /   21191127

وفً تارٌخ  49992تجارى لٌصبح /خالد ابراهٌم ؼازى على وشركاه ، توصٌة باالسهم ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم ال -  73

 امتداد مكرم عبٌد -ش سمٌر عبدالرإوؾ  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /   21191127

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  49992م ،  سبك لٌدها برلم    خالد ابراهٌم ؼازي وشرٌكته ، توصٌة باالسه -  74

 امتداد مكرم عبٌد -ش سمٌر عبدالرإوؾ  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  

ً تارٌخ وف 49992تعدٌل االسم لٌصبح / سمٌرة محمود عبدة محمود وشرٌكها ، توصٌة باالسهم ،  سبك لٌدها برلم     -  75

 امتداد مكرم عبٌد -ش سمٌر عبدالرإوؾ  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /   21191127
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تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  3118شركة النٌل للمشروعات والتجاره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  76

بالمركز التجارى مول العرب مٌدان جهٌنه وتعٌٌن السٌد/ محمود  LG46فتتاح فرع بالعنوان/ الوحدده رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، ا

 الماهرة مصرى الجنسٌه   1986/11/5مجدى وهبه عبدالملن مدٌر للفرع من موالٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  3118شركة النٌل للمشروعات والتجاره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  77

بالمجمع التجارى مول العرب مٌدان جهٌنه وتعٌٌن / دمحم عبدالحلٌم السٌد عبدالرحٌم LG 45وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 الجٌزة مصرى الجنسٌه 1984/3/21من موالٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  3118  شركة النٌل للمشروعات والتجاره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم   -  78

بالمجمع التجارى مول العرب مٌدان جهٌنه وتعٌٌن السٌد/ دمحم عبدالحلٌم السٌد  LG42وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

 الجٌزة مصرى الجنسٌه 1984/3/21عبدالرحٌم مدٌر للفرع من موالٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  3118لتجاره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة النٌل للمشروعات وا -  79

بالمركز التجارى مول العرب مٌدان جهٌنه وتعٌٌن السٌد/ عبدهللا  LG87/87A/88/88Aوصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

  الجٌزة مصر الجنسٌه 1991/7/6عٌد عبود عبدالعظٌم من موالٌد 

 21191127وفً تارٌخ  73971تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد دسولى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  81

-( مدٌنة تبارن  B( نموذج )6( الدور السابع العمار رلم )23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة )

 المعادى الجدٌدة 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  73971شركة المهندس / سعٌد دسولً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  81

المعادى -( مدٌنة تبارن  B( نموذج )6( الدور السابع العمار رلم )23العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة )

 الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  78833عظٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عبد هللا عبد ال -  82

 الظوؼلى  -أ ش خٌرت  36وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / 

تم  21191127وفً تارٌخ  63751شركة المالح لالستٌراد والتصدٌرر والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  83

 طره البلد  -ش الفتح شك الثعبان  19تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

 63751تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركة المالح لالستٌراد والتصدٌر والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  84

 طره البلد  -ش الفتح شك الثعبان  19ؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / تم تعدٌل العنوان , وص 21191127وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  63751تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / تامر حسن عبدالعزٌز وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  85

 طره البلد  -الفتح شك الثعبان ش  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  21191127

وفً تارٌخ  63751تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / المالح لالستٌراد والتصدٌر والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  86

 طره البلد  -ش الفتح شك الثعبان  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  21191127

عدٌل االسم التجارى لٌصبح / المالح لالستٌراد والتصدٌر والتجارة خالد جوده وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ت -  87

طره  -ش الفتح شك الثعبان  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  21191127وفً تارٌخ  63751

 البلد 

وفً تارٌخ  62685لالستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     شركة فٌرست كابٌتال -  88

-الدور الرابع-البرج الشرلى 41تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نمل الممر الرئٌسى للشركة لٌصبح/جالٌرٌا 21191129

 1الجٌزة-الشٌخ زاٌد-7مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  79476الم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ناصر سعٌد السٌد س -  89

 منطمة ه الممطم  5235الدور االرضى لطعة  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191129وفً تارٌخ  68375دمحم عبد الاله وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  91

عمارات التجمع  -حً النرجس  468الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسً لٌصبح / شمه بالدور االرضً ٌمٌن السلم بالعمار رلم 

 الخامس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  68375دمحم عبد الاله وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  91

عمارات التجمع  -حً النرجس  468دٌل المركز الرئٌسً لٌصبح / شمه بالدور االرضً ٌمٌن السلم بالعمار رلم الـتؤشٌر:   ، تع

 الخامس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  36812نبٌل عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  92

 شارع مٌرٌت  13ار رلن وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح / العم

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  36812نبٌل عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  93

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل بجوار المٌناء خلؾ البنن االهلً وتعٌن مجدي سعد احمد علً مدٌر للفرع 

وفً  64572احمد توفٌك وشرٌكه كرٌم دمحم عبد الرحمن ٌاسٌن فوده ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     هشام نشؤت -  94

 ماٌو تم محو المٌد 15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ا ش ٌوسؾ خلٌل من ش  21191131تارٌخ 

 64572شرٌكه اشرؾ نشات احمد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ هشام نشات احمد و -  95

ماٌو تم محو  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ا ش ٌوسؾ خلٌل من ش  21191131وفً تارٌخ 

 المٌد

 21191131وفً تارٌخ  64572    تعدٌل االسم التجاري / اشرؾ حلمً سٌد وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -  96

 ماٌو تم محو المٌد 15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ا ش ٌوسؾ خلٌل من ش 

 21191131وفً تارٌخ  64572تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / هشام نشؤت وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  97

 ماٌو تم محو المٌد 15وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ا ش ٌوسؾ خلٌل من ش تم تعدٌل العنوان , 

تم  21191131وفً تارٌخ  69219حامد دمحم عطٌة دمحم و عبدالنبى عٌد دمحم عٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  98

 طور سٌناء  79عة تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / حى االمل لط

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

فرج محمود دمحم خلٌل وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/ تشؽٌل المعادن واالستٌراد فٌما عدا المجموعه  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191111ارٌخ وفً ت 55944،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19

 تضامن

عادل فٌهم وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لصبح / المٌام باعمال المماوالت العامه والمتكامله والتورٌدات والتوكٌالت  -  2

ؽالل الخامات المعدنه و الحجرٌه ،  سبك التجارٌه فٌما عدا ماٌختصه بالكمبٌوتر ومستلزماته واالستثمار العمارى واستخراج واس

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  64856لٌدها برلم   

شركة االهرام للمماوالت العامه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لصبح / المٌام باعمال المماوالت العامه والمتكامله والتورٌدات  -  3

جارٌه فٌما عدا ماٌختصه بالكمبٌوتر ومستلزماته واالستثمار العمارى واستخراج واسؽالل الخامات المعدنه و الحجرٌه والتوكٌالت الت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  64856،  سبك لٌدها برلم   
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وفً  39787ء نشاط /االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اسامه فهمى ومجدى حمدى ومدحت عبدالمسٌح ، شركة تضامن  الؽا -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111تارٌخ 

وفً تارٌخ  39787، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    1مدحت عبد المسٌح وشرٌكه  -  5

 نتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضام21191111

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدحت عبد المسٌح زٌاده وشرٌكٌه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  39787

وفً  39787/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    اسامه فهمى ومجدى حمدى ومدحت عبدالمسٌح ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111تارٌخ 

وفً تارٌخ  39787، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    1مدحت عبد المسٌح وشرٌكه  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدحت عبد المسٌح زٌاده وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  39787

زمات الطبٌة والمكتبٌة ، شركة تضامن  اضافة نشاط حنان عٌسى شحاته وشركاها ) شركة بٌرامٌدز لتجارة االجهزة والمستل -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  65762/ ادارة المنشؤت الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

سبك لٌدها برلم     تعدٌل اسم اشركة الى / وائل عٌس شحاتة وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / ادارة المنشؤت الطبٌه ، -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  65762

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / ادارة المنشؤت الطبٌه ،   -  12

 صؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21191112وفً تارٌخ  65762سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافة نشاط / ادارة المنشؤت الطبٌه ،   -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  65762سبك لٌدها برلم   

بٌرامٌدز لتجارة االجهزة والمستلزمات الطبٌة والمكتبٌة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط حنان عٌسى شحاته وشركاها ) شركة  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  65762/ ادارة المنشؤت الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

ضافة نشاط / ادارة المنشؤت الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل اسم اشركة الى / وائل عٌس شحاتة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ا -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  65762

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / ادارة المنشؤت الطبٌه ،   -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112فً تارٌخ و 65762سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / ادارة المنشؤت الطبٌه ،   -  17

 ةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌط21191112وفً تارٌخ  65762سبك لٌدها برلم   

 61783اسالم عبدالرحمن دمحم احمد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره و بٌع موتوسٌكالت ،  سبك لٌدها برلم    -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ 

ن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره و بٌع تعدل االسم التجارى لٌصبح / احمد عبد الرحمن دمحم احمد وشرٌكة ، شركة تضام -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  61783موتوسٌكالت ،  سبك لٌدها برلم   

تعدل االسم التجارى لٌصبح /اسالم عبد الرحمن دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره و بٌع  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  61783سبك لٌدها برلم   موتوسٌكالت ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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وفً تارٌخ  28866نهله عبدالعزٌز دمحم وشركاها ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112

م الشركه لٌصبح / مصطفى اسماعٌل كاشؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل اس -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  28866

ٌدات العمومٌه والمماوالت اسالم ممدوح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / الخدمات البترولٌه والتور -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191112وفً تارٌخ  81487العمومٌه وتؤجٌر المعدات للؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

 شركة البنهاوى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الً ؼرض الشركة تصنٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة لدي الؽٌر ،  سبك لٌدها -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  66462برلم   

اشرؾ منصور وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة الى / استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وتصنٌع وتجمٌع  -  25

،   6من المجموعة  36والفمرة  19عدا المجموعة  االجهزة االلكترونٌة والكهربائٌة فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته وفٌما

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ  48656سبك لٌدها برلم   

خٌرٌة عبدالحمٌد وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /التورٌدات العامة والنمل والشحن والترحٌالت ،  سبك  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  71321 لٌدها برلم  

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /شٌرٌن حمدون ابوالعال ونٌرمٌن حمدون ابوالعال وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -  27

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  71321لٌصبح /التورٌدات العامة والنمل والشحن والترحٌالت ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

،  سبك لٌدها برلم    1سلوي جرجس زكى وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  51158

،   1جد نبٌل ٌوسؾ حداد ودافٌد مجدى صابر ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ما -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  51158سبك لٌدها برلم   

،  سبك لٌدها برلم    1التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة سلوي جرجس زكى وشركاها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد و -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  51158

،   1ماجد نبٌل ٌوسؾ حداد ودافٌد مجدى صابر ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191119تارٌخ  وفً 51158سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  17619امٌر سالم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

لرخام والجرانٌت ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى الى/ ابناء االمٌر سالم ل -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  17619

 2118/12/12على  4751ولٌد طاهر ابراهٌم صبح وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /االستٌراد بموافمة امنٌة رلم  -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  69789،  سبك لٌدها برلم    2118/213صادر 

تعدٌل االسم التجارى الى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 ٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤش21191113وفً تارٌخ  62496

وفً تارٌخ  62496عبد العال محمود عبد العال وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113
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تعدٌل االسم التجارى الى / ممدوح حماده دمحم حماده وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  62496

حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم     تعدٌا اسم الشركة لتصبح /ممدوح حماده دمحم حماده وشرٌكه ، شركة تضامن -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  62496

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ عبد العال محمود عبد العال وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  39

 عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم ت21191113وفً تارٌخ  62496

تعدٌل االسم التجارى الى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  62496

وح حماده دمحم حماده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى الى / ممد -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  62496

دها برلم   تعدٌا اسم الشركة لتصبح /ممدوح حماده دمحم حماده وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌ -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  62496

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ عبد العال محمود عبد العال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  43

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تو21191113وفً تارٌخ  62496

وفً تارٌخ  62496عبد العال محمود عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

اط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى الى / ممدوح حماده دمحم حماده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نش -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  62496

تعدٌا اسم الشركة لتصبح /ممدوح حماده دمحم حماده وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  46

 اط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النش21191113وفً تارٌخ  62496

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ عبد العال محمود عبد العال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  47

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  62496

حى عطٌه نجله وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى الى/ سمٌر صب -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  62496

وفً تارٌخ  62496عبد العال محمود عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  49

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

الشركه الهندسٌه  للصناعات  المعدنٌه  والتجارٌه  ) جمٌله حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191115وفً تارٌخ  26291لٌدها برلم   

تم 21191115وفً تارٌخ  26291عبد الهادى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    سعٌد -  51

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تورٌد عمالة  -تشجٌر  -مكافحة حشرات  -رامى عبد الجلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  خدمات نظافة  -  52

وفً  71315داخل جمهورٌة مصر العربٌة خدمات بترولٌة دون البنزٌن والسوالر التصدٌر تعبئة مواد ؼذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116تارٌخ 

الٌا الشمسٌه ،  سبك لٌدها برلم   نبٌل ناشد هابٌل وشرٌكة ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تصنٌع الحوامل المعدنٌه والخ -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191121وفً تارٌخ  72744
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تم 21191121وفً تارٌخ  63292جمال صبحى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  54

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم حسن السٌد وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / توزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت  -  55

الؽدائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر وتجارة االجهزة والمعدات الطبٌه ولدلن والتعبئة 

ستٌراد والتصدٌر وتوزٌع مستلزمات  وادوات ومعدات المعامل و مواد الخام الطبٌعٌة والتؽلٌؾ والتورٌدات العمومٌة واال

والكٌماوٌات بانواعها والكٌماوٌات بانواعها واالسمده والمبٌدات الزراعٌة والحشرٌة  بانواعها وتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ ما سبك لدى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191122وفً تارٌخ  64211 الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة وتورٌد مواد ،  سبك لٌدها برلم  

 شركة تضامن

دمحم حسن السٌد وشركاة ، شركة تضامن  ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ والخضراوات والفاكهة والمواد الؽدائٌة بالجملة ،   -  56

 شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:21191122وفً تارٌخ  64211سبك لٌدها برلم   

سلٌمان صافى فتحى جوده وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تورٌد وتجارة االدوات والمستلزمات  -  57

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191122وفً تارٌخ  71394،  سبك لٌدها برلم    1الكهربائٌة والمماوالت العمومٌة 

 تضامن

بترول  سوٌس  اسو ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/ البحث عن  1981لسنه  8ون الخاص رلم طبما للمان -  58

تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  21517البترول واستؽالله فى منطمة شرق الزٌت البحرٌه بخلٌج السوٌس ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

ٌم )زٌتكو( ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/ البحث عن البترول واستؽالله فى منطمة شرق اٌست زٌت بترول -  59

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191127وفً تارٌخ  21517الزٌت البحرٌه بخلٌج السوٌس ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

، شركة مساهمة  تعدٌل  2112لسنة  163والمعدل بالمانون  1981نة لس 8م طبما للمانون 1م1شركة اٌست زٌت بترولٌم ش -  61

 21517ؼرض الشركه لٌصبح/ البحث عن البترول واستؽالله فى منطمة شرق الزٌت البحرٌه بخلٌج السوٌس ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127وفً تارٌخ 

راهٌم وشركاه ، شركة تضامن  تم أضافه نشاط جدٌد للشركة وهو / ترجمة وتدرٌب وتنظٌم المإتمرات دمحم احمد احمد اب -  61

لٌصبح ؼرض الشركة / تسوٌك عماري وحلول متكامله وترجمه وتورٌد وتركٌب أجهزة حاسب الً ) فٌما عدا خدمات االنترنت  

( ،  سبك لٌدها  2119/1/2بتارٌخ  63صادرة برلم /  2118نة لس 221) بموافمه امنٌه رلم  1وترجمة وتدرٌب وتنظٌم المإتمرات 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  81134برلم   

شركة بتروكرٌم ش م م ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/ البحث عن البترول واستؽالله فى منطمة شمال خلٌخ  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191127وفً تارٌخ  62157ٌس ،  سبك لٌدها برلم   الزٌت بخلٌخ السو

عبد العزٌز عبد المنعم عبد العزٌز وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه وتنظٌم معارض فٌما عدا  -  63

،  سبك لٌدها برلم    2119/1/2/ 75لسنه صادر  234امنٌه رلم االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  59673

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / عبد العزٌز عبد المنعم وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه وتنظٌم  -  64

،   2119/1/2/ 75لسنه صادر  234وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم  معارض فٌما عدا االنترنت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  59673سبك لٌدها برلم   

لشركه لٌصبح/ البحث عن ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض ا 2115لسنة  147شركة بترو نفرتٌتى / منشاه بالمانون رلم  -  65

تم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  64743البترول واستؽالله فى منطمة جنوب اكتوبر بخلٌج السوٌس ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هٌثم حسن سلٌمان عبدالمنعم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / أعمال المماوالت العامة والتورٌدات  -  66

وفً تارٌخ  73479( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمرة  19العمومٌة واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 التؤشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191129

شركة جورج وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح /تورٌد وتركٌب وتحدٌث وصٌانة المصاعد والساللم  -  67

وفً  74887،  سبك لٌدها برلم    1المتحركة واعمال المماوالت المتكاملة المتخصصة مع الجهات الملزمة بالخصم والتصدٌر 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم 21191131تارٌخ 

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /جورج انور فكرى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح /تورٌد وتركٌب  -  68

  ، 1وتحدٌث وصٌانة المصاعد والساللم المتحركة واعمال المماوالت المتكاملة المتخصصة مع الجهات الملزمة بالخصم والتصدٌر 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  74887سبك لٌدها برلم   

وفً  68722امل جمال وسٌدة فهمى ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط / بٌع وتجاره الطٌور المذبوحة ،  سبك لٌدها برلم    -  69

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191131تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  تم تعدٌل الكٌان المانونى21191111وفً تارٌخ  39787اسامه فهمى ومجدى حمدى ومدحت عبدالمسٌح ، سبك لٌدها برلم    -  1

 , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  39787، سبك لٌدها برلم    1مدحت عبد المسٌح وشرٌكه  -  2

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 21191111وفً تارٌخ  39787تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدحت عبد المسٌح زٌاده وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191114وفً تارٌخ  63288ولٌد دمحم فوزى وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  4

 شركة تضامن

تم تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  63288لم   تعدٌل االسم التجارى الى / ولٌد دمحم فوزى واحمد دمحم فوزى ، سبك لٌدها بر -  5

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  38665تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /امام رجب مصطفً وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191114وفً تارٌخ  38665 ، سبك لٌدها برلم   ورثه / رجب مصطفى دمحم -  7

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  38665تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /امام رجب مصطفً وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191114وفً تارٌخ  38665ه / رجب مصطفى دمحم ، سبك لٌدها برلم   ورث -  9

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة 21191123وفً تارٌخ  67136عٌد عزٌز وشرٌكتة ، سبك لٌدها برلم    -  11

 بسٌطة

تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  67136اري لٌصبح / عٌد عزٌز ٌوسؾ وشركاة ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التج -  11

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  38665تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /امام رجب مصطفً وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 صؾ التؤشٌر: شركة تضامنالكٌان المانونى  , و

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191127وفً تارٌخ  38665ورثه / رجب مصطفى دمحم ، سبك لٌدها برلم    -  13

 شركة تضامن

: تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر21191129وفً تارٌخ  68375دمحم عبد الاله وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل اسم الشركة  71199شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح /دمحم مسعد احمد وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  39787توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / مدحت عبد المسٌح زٌاده وشرٌكٌه

السم التجارى الى: تعدٌل ا 39787شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / مدحت عبد المسٌح زٌاده وشرٌكٌه

الى: تعدٌل االسم التجارى  77588شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / مصطفى سعد هنداوى دمحم وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  65762بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر  21191112،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  65762شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / مصطفى الشحات فٌاض وشرٌكته

الى: تعدل االسم التجارى  61783شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112ى تارٌخ : ،  ف  -  7

 لٌصبح /اسالم عبد الرحمن دمحم وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركه  28866توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  8

 بح / مصطفى اسماعٌل كاشؾ وشركاهلٌص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجارى  81466شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  9

 لٌصبح /دمحم منصور وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركة  78311شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح/ ؼادة عثمان عبدالملن الصالح وشرٌكها

الى: تعدٌل االسم التجارى  71321توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح /شٌرٌن حمدون ابوالعال ونٌرمٌن حمدون ابوالعال وشرٌكهما

الى: تعدٌل اسم الشركة  73964توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113فى تارٌخ :  ،   -  12

 لٌصبح/ احمد هاشم فتوح علً وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  62496توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  13

 لى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكها

الى: تعدٌل االسم التجارى  62496توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  14

 الى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  62496ٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  21191113،  فى تارٌخ :   -  15

 الى/ سمٌر صبحى عطٌه نجله وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  57836شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  16

 لٌصبح/ خلفاء دمحم مصطفى سلٌمان وشركاهم

الى: تعدٌل االسم التجارى  62131توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  17

 لٌصبح/ اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه

الى: تعدٌل االسم التجارى  81821شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  18

 امر دمحم راؼب وابراهٌم منٌر وحمدى الصعٌدىلٌصبح /ت

الى: تعدٌل االسم التجاري  38665شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  19

 لٌصبح /امام رجب مصطفً وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  63288كة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشر  21191114،  فى تارٌخ :   -  21

 الى / ولٌد دمحم فوزى واحمد دمحم فوزى

الى: تعدٌل االسم التجاري  38665توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  21

 لٌصبح /امام رجب مصطفً وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  38665توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  22

 لٌصبح /امام رجب مصطفً وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  63288توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  23

 ى واحمد دمحم فوزىالى / ولٌد دمحم فوز

الى: تعدٌل االسم التجاري  38665شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  24

 لٌصبح /امام رجب مصطفً وشركاه

ى: دمج بنكى التنمٌه ال 9499شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  25

وتوإل الٌه جمٌع حمولهما  2116/ 84واالئتمان الزراعى للوجهٌن البحرى والمبلى فى البنن الزراعى المصرى طبما للمانون 

 وٌتحمل بالتزاماتها كفروع له



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل السمة التجارٌة الى: ت 81631شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  26

 Dimensions 3الى / شركة ثرى دااٌمنشنز 

الى: تعدٌل االسم التجارى  71887توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  27

 لٌصبح / سامح السما وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  36144بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر   21191123،  فى تارٌخ :   -  28

 واٌكوالهندسٌه للتجاره والتوزٌع -وبماء السمه التجارٌه كما هى  -لٌصبح / شرٌؾ محمود ابراهٌم وشرٌكته 

الى: شركة اٌست زٌت  21517شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  29

 2112لسنة  163والمعدل بالمانون  1981لسنة  8م طبما للمانون 1م1بترولٌم ش

الى: تعدٌل االسم التجارى  73971ممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال  21191127،  فى تارٌخ :   -  31

 لٌصبح /سعٌد دسولى وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركه  59673شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  31

 لٌصبح / عبد العزٌز عبد المنعم وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركة  74887من  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضا  21191131،  فى تارٌخ :   -  32

 لٌصبح /جورج انور فكرى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  64771توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  33

 لٌصبح /اٌمان دمحم توفٌك وشركائها

الى: تعدٌل اسم الشركة  74448توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  34

 لٌصبح /دمحم ماجد مصطفً وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لٌصبح للشرٌكٌن السٌد / دمحم دمحم فتحى عبدالؽنى حامد  شركة تضامن  مدٌر  -  1

فتحى عبدالؽنى حامد والسٌد / فتحى عبدالؽنى حامد عبدالشافى  منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما لانوناً ، تارٌخ : 

 64513برلم       21191111

    21191111رٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  ش -  2

 45595برلم   

    21191111سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  3

 45595برلم   

    21191111ن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  4

 45595برلم   

    21191111سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  5

 45595برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191111متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  6

 45595برلم   

    21191111سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  7

 45595برلم   

شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة   -  8

 45595برلم       21191111

فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  9

 45595برلم       21191111

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب   -  11

 45595برلم       21191111

فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  11

 45595برلم       21191111

براهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : فادى الدٌب دمحم دمحم ا -  12

 45595برلم       21191111

فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  13

 45595برلم       21191111

ب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى وتم سلمى الد -  14

 45595برلم       21191111تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

لسن المانونٌه طبما لرلم المومى وتم سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه ا -  15

 45595برلم       21191111تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى وتم  -  16

 45595برلم       21191111ارٌخ : تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، ت

سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى وتم  -  17

 45595برلم       21191111تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى وتم سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توص -  18

 45595برلم       21191111تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

المومى وتم سلمى الدب دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم  -  19

 45595برلم       21191111تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى  -  21

 45595برلم       21191111وتم تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

امن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  21

 45595برلم       21191111وتم تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى  -  22

 45595برلم       21191111تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : وتم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى  -  23

 45595برلم       21191111وتم تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى  -  24

 45595برلم       21191111وتم تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

متضامن  تم رفع الوالٌه لبلوؼه السن المانونٌه طبما لرلم المومى  فادى الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  25

 45595برلم       21191111وتم تعدٌل صفته لتصبح  شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : 

    21191111سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  26

 39787برلم   

    21191111سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  27

 39787برلم   

    21191111سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  28

 39787برلم   

    21191111ٌؾ عبد المسٌح شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : سٌمون جوز -  29

 39787برلم   

    21191111سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  31

 39787برلم   

    21191111ح شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌ -  31

 39787برلم   

برلم       21191111جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  32

39787 

برلم       21191111تحمٌل  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :   جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  شركة تضامن -  33

39787 

برلم       21191111جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  34

39787 

برلم       21191111ه للوفاه ، تارٌخ : جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشرك -  35

39787 

برلم       21191111جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  36

39787 

برلم       21191111جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  37

39787 

كما تم تعدٌل  -سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  38

مدحت عبد المسٌح شحاته زٌادة  سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  مجتمعٌن  -بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكن المتضامنٌن  

 39787برلم       21191111، تارٌخ :  1او منفردٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كما تم تعدٌل  -سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  39

تمعٌن مدحت عبد المسٌح شحاته زٌادة  سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  مج -بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكن المتضامنٌن  

 39787برلم       21191111، تارٌخ :  1او منفردٌن 

كما تم تعدٌل  -سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  41

المسٌح شحاته  مجتمعٌن  مدحت عبد المسٌح شحاته زٌادة  سٌمون جوزٌؾ عبد -بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكن المتضامنٌن  

 39787برلم       21191111، تارٌخ :  1او منفردٌن 

كما تم تعدٌل  -سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  41

ة  سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  مجتمعٌن مدحت عبد المسٌح شحاته زٌاد -بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكن المتضامنٌن  

 39787برلم       21191111، تارٌخ :  1او منفردٌن 

كما تم تعدٌل  -سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  42

المسٌح شحاته زٌادة  سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  مجتمعٌن  مدحت عبد -بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكن المتضامنٌن  

 39787برلم       21191111، تارٌخ :  1او منفردٌن 

كما تم تعدٌل  -سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  43

مدحت عبد المسٌح شحاته زٌادة  سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  مجتمعٌن  -ضامنٌن  بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكن المت

 39787برلم       21191111، تارٌخ :  1او منفردٌن 

كما تم تعدٌل بندا االداره  -جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  شركة تضامن  تحمٌل  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  44

مدحت عبد المسٌح شحاته زٌادة  سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  مجتمعٌن او منفردٌن  -لشرٌكن المتضامنٌن  والتولٌع لتصبح ل

 39787برلم       21191111، تارٌخ :  1

كما تم تعدٌل بندا االداره  -جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته زٌاده  شركة تضامن  تحمٌل  تم دخول الى الشركه كشرٌن متضامن  -  45

مدحت عبد المسٌح شحاته زٌادة  سٌمون جوزٌؾ عبد المسٌح شحاته  مجتمعٌن او منفردٌن  -لٌع لتصبح للشرٌكن المتضامنٌن  والتو
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 65762برلم       21191112تارٌخ : 

حنان عٌسى شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات  -  113

فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة 

حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً والؽٌر 

 65762برلم       21191112وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات حنان عٌسى شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   -  114

فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة 

تها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكا

 65762برلم       21191112وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

حنان عٌسى شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات  -  115

رة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة فٌاض دمحم منفردأً حك االدا

والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً 

 65762برلم       21191112ر . ، تارٌخ : وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دك

حنان عٌسى شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات  -  116

لحكومٌة فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات ا

والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً 

 65762برلم       21191112وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

حنان عٌسى شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات  -  117

فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة 

واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً  والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار

 65762برلم       21191112وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

ع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات حنان عٌسى شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌ -  118

فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة 

كتابتاً  والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان

 65762برلم       21191112وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

اٌمن انور حسن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  119

ع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل م

حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك 

 65762   برلم    21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

اٌمن انور حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  111

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وشراء 

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض اٌمن انور حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والت -  111

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

كان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌ

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

اٌمن انور حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  112

مل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعا

حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك 

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

اٌمن انور حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  113

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

راء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وش

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

التولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض اٌمن انور حسن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة و -  114

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

شرٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه ال

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

اٌمن انور حسن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  115

عامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والت

حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك 

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

اٌمن انور حسن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  116

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

شراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع و

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض مصطفى الشحات فٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة  -  117

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

لشرٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه ا

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

مصطفى الشحات فٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  118

عامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والت

حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك 

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

مصطفى الشحات فٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  119

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

راء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وش

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

لتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض مصطفى الشحات فٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة وا -  121

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

رٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الش

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى الشحات فٌاض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  121

مل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعا

حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك 

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

مصطفى الشحات فٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات فٌاض  -  122

دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

اء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وله حك حكومٌة وبٌع وشر

 65762برلم       21191112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات هٌام سلٌم عبدالفتاح سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االد -  123

فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة 

مه الشرٌكان كتابتاً والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بمواف

 65762برلم       21191112وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ : 

هٌام سلٌم عبدالفتاح سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات  -  124

التصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع و

والؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً 

 65762برلم       21191112 وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر . ، تارٌخ :

هٌام سلٌم عبدالفتاح سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد مصطفى الشحات  -  125

فٌاض دمحم منفردأً حك االدارة والتولٌع والتصرؾ والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌة 

ؽٌر حكومٌة وبٌع وشراء واٌجار واستئجار المستلزمات الطبٌه فٌما عدا اصول الشركة وممتلكاتها تكون بموافمه الشرٌكان كتابتاً وال
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 74498برلم       21191116

 6221برلم       21191116، تارٌخ :  -و المنتدبامٌر فاروق عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعض -  174

برلم       21191116، تارٌخ :  -نٌفٌن ٌوسؾ ٌعموب بباوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  175

6221 

 6221 برلم      21191116، تارٌخ :  -جمٌل ودٌع سعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  176

 6221برلم       21191116، تارٌخ :  -فرٌد ودٌع لسطنطٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  177

 6221برلم       21191116، تارٌخ :  -كرٌم فرٌد ودٌع سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  178



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191116همة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة ، تارٌخ : امٌر فاروق عمداوى  شركة مسا -  179

 6221برلم   

نٌفٌن ٌوسؾ ٌعموب بباوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  181

 6221برلم       21191116

    21191116س مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة ، تارٌخ : جمٌل ودٌع سعد  شركة مساهمة  نائب رئٌ -  181

 6221برلم   

فرٌد ودٌع لسطنطٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  182

 6221برلم       21191116

    21191116دارة  وعضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة ، تارٌخ : كرٌم فرٌد ودٌع سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  183

 6221برلم   

برلم       21191116، تارٌخ :  1امٌر فاروق عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة التجارٌة المصرٌة -  184

6221 

    21191116، تارٌخ :  1كة التجارٌة المصرٌةنٌفٌن ٌوسؾ ٌعموب بباوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشر -  185

 6221برلم   

    21191116، تارٌخ :  1جمٌل ودٌع سعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن الشركة التجارٌة المصرٌة -  186

 6221برلم   

    21191116، تارٌخ :  1صرٌةفرٌد ودٌع لسطنطٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الشركة التجارٌة الم -  187

 6221برلم   

برلم       21191116، تارٌخ :  1كرٌم فرٌد ودٌع سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة التجارٌة المصرٌة -  188

6221 

ع / لها حك االدارة ؼادة عثمان عبدالملن الصالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌكة  تعدٌل حك االدارة والتولٌ -  189

والتولٌع عن الشركة منفرداً وله فى ذلن كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتعامل بؤسمها 

 78311برلم       21191116بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه ضمن ؼرض الشركة ولتحمٌك اهدافها . ، تارٌخ : 

عبدالملن الصالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌكة  تعدٌل حك االدارة والتولٌع / لها حك االدارة ؼادة عثمان  -  191

والتولٌع عن الشركة منفرداً وله فى ذلن كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتعامل بؤسمها 

 78311برلم       21191116ض الشركة ولتحمٌك اهدافها . ، تارٌخ : بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه ضمن ؼر

 62268برلم       21191116احمد كمال سالم تٌتلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  191

برلم       21191116 ٌسرى ابوالماسم خلؾ شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ : -  192

62268 

برلم       21191116كامل االهلٌة  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ : -دمحم كمال الدٌن كمال سالم  شركة تضامن  تاجر -  193

62268 

    21191116احمد كمال سالم تٌتلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة واستالم كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  194

 62268برلم   

ٌسرى ابوالماسم خلؾ شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة واستالم كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  195

 62268برلم       21191116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كامل االهلٌة  خروجه من الشركة واستالم كافة مستحماته ، تارٌخ : -دمحم كمال الدٌن كمال سالم  شركة تضامن  تاجر -  196

 62268برلم       21191116

دٌن احمد كمال سالم تٌتلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للطرؾ االول والتالت السٌد/ احمد كمال سالم والسٌد/ دمحم كمال ال -  197

 62268برلم       21191116كمال سالم حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 

ٌسرى ابوالماسم خلؾ شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للطرؾ االول والتالت السٌد/ احمد كمال سالم والسٌد/ دمحم  -  198

 62268برلم       21191116شركه مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : كمال الدٌن كمال سالم حك االداره والتولٌع عن ال

كامل االهلٌة  للطرؾ االول والتالت السٌد/ احمد كمال سالم والسٌد/ دمحم -دمحم كمال الدٌن كمال سالم  شركة تضامن  تاجر -  199

 62268برلم       21191116 كمال الدٌن كمال سالم حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ :

خالد ابراهٌم عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع /خالد ابراهٌم عبدالحمٌد ابوزٌد  -  211

الشرٌن المتضامن لٌكون من حمه منفردا حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ 

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها كذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة 

 9719برلم       21191116، تارٌخ :  1والنموالت باسم الشركة ولصالحها وممتلكاتها العمارٌة ةاالراضى والسٌارات 

تعٌٌن/ ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركه وتفوٌض أ/ رئٌس مجلس االداره فى  -  211

 77439برلم       21191116تجدٌد المخصصات المالٌه لسٌادته ، تارٌخ : 

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشركه وتفوٌض أ/ رئٌس مجلس االداره فى تعٌٌن/  -  212

 77439برلم       21191116تجدٌد المخصصات المالٌه لسٌادته ، تارٌخ : 

شرٌن الطرؾ االول اشرؾ دمحم ابراهٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح/  لل -  213

الشرٌن المتضامن فمط وله حك االلتراض والرهن لصالح البنون والؽٌر وله فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة 

 وعمود الرهون بكافة انواعها وللعمارات والمنموالت وبٌع السٌارات وكافة الممومات المادٌة والمعنوٌة لصالح البنن والؽٌر وله الحك

فى كفالة الؽٌر وتوكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر وصرؾ الشٌكات وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والؽٌر 

 48656برلم       21191118حكومٌة ، تارٌخ : 

:  حسٌن حسٌن حسٌن زٌتون  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته من عضوٌه المجلس ، تارٌخ -  214

 15965برلم       21191119

برلم       21191119سوسن ٌحى اللبابٌدى  شركة مساهمة  تحمٌل  لبول استمالته من عضوٌه المجلس ، تارٌخ :  -  215

15965 

    21191119بٌتر توماس جودفرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من عضوٌه المجلس ، تارٌخ :  -  216

 15965برلم   

    21191119شاكر فخرى احمد البلتاجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من عضوٌه المجلس ، تارٌخ :  -  217

 15965برلم   

    21191119فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من عضوٌه المجلس ، تارٌخ :  -  218

 15965برلم   

    21191119ٌاد احمد بهاء الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من عضوٌه المجلس ، تارٌخ : ز -  219

 15965برلم   

    21191119ؼادة نبٌل توفٌك وفا الدجانى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لبول استمالته من عضوٌه المجلس ، تارٌخ :  -  211

 15965برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15965برلم       21191119حسٌن زٌتون  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  حسٌن حسٌن -  211

 15965برلم       21191119سوسن ٌحى اللبابٌدى  شركة مساهمة  تحمٌل   ، تارٌخ :  -  212

 15965برلم       21191119بٌتر توماس جودفرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  213

 15965برلم       21191119شاكر فخرى احمد البلتاجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  214

 15965برلم       21191119فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  215

 15965برلم       21191119 زٌاد احمد بهاء الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : -  216

 15965برلم       21191119ؼادة نبٌل توفٌك وفا الدجانى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  217

برلم       21191119حسٌن حسٌن حسٌن زٌتون  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  218

15965 

 15965برلم       21191119بٌدى  شركة مساهمة  تحمٌل  من ذوى الخبره ، تارٌخ : سوسن ٌحى اللبا -  219

 15965برلم       21191119بٌتر توماس جودفرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  221

برلم       21191119تارٌخ : شاكر فخرى احمد البلتاجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ،  -  221

15965 

 15965برلم       21191119فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  222

 15965برلم       21191119زٌاد احمد بهاء الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  223

 15965برلم       21191119ؼادة نبٌل توفٌك وفا الدجانى  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  224

حسٌن حسٌن حسٌن زٌتون  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مع بماء سلطات التولٌع عن الشركه كما هى دون  -  225

 15965برلم       21191119تعدٌل ، تارٌخ : 

سوسن ٌحى اللبابٌدى  شركة مساهمة  تحمٌل  مع بماء سلطات التولٌع عن الشركه كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  -  226

 15965برلم       21191119

بٌتر توماس جودفرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع بماء سلطات التولٌع عن الشركه كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ  -  227

 15965برلم       21191119: 

شاكر فخرى احمد البلتاجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع بماء سلطات التولٌع عن الشركه كما هى دون تعدٌل ،  -  228

 15965برلم       21191119تارٌخ : 

تعدٌل ، تارٌخ فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع بماء سلطات التولٌع عن الشركه كما هى دون  -  229

 15965برلم       21191119: 

زٌاد احمد بهاء الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع بماء سلطات التولٌع عن الشركه كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ  -  231

 15965برلم       21191119: 

التولٌع عن الشركه كما هى دون تعدٌل ،  ؼادة نبٌل توفٌك وفا الدجانى  شركة مساهمة  عضو منتدب  مع بماء سلطات -  231

 15965برلم       21191119تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191119حسٌن حسٌن حسٌن زٌتون  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  232

15965 

 15965برلم       21191119:  سوسن ٌحى اللبابٌدى  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ -  233

 15965برلم       21191119بٌتر توماس جودفرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  234

برلم       21191119شاكر فخرى احمد البلتاجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  235

15965 

 15965برلم       21191119وق صالح ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : فار -  236

 15965برلم       21191119زٌاد احمد بهاء الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  237

 15965برلم       21191119منتدب  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : ؼادة نبٌل توفٌك وفا الدجانى  شركة مساهمة  عضو  -  238

سٌد محسن طه حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  239

 65635برلم       21191119منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل  1ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة والمماوالت  طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس -  241

االدارة والتولٌع لتصبح / ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت 

وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن 

ٌملن حك التولٌع واالداره عن الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره  -الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 23636برلم       21191119وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل  1جو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة والمماوالت طارق حسٌن جو -  241

االدارة والتولٌع لتصبح / ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت 

مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن  والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده

ٌملن حك التولٌع واالداره عن الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره  -الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 23636برلم       21191119وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 1رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة والمماوالت  -  242

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت 

ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن  والتعهدات من مجلس االدارة

ٌملن حك التولٌع واالداره عن الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره  -الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 23636برلم       21191119تمعٌن ، تارٌخ : وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مج

 1رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة والمماوالت  -  243

المعامالت تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه 

والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن 

ٌملن حك التولٌع واالداره عن الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره  -الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 23636برلم       21191119لعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مجتمعٌن ، تارٌخ : وعضو مجلس االدارة وا

 1دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة والمماوالت  -  244

تعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة و

والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن 

رئٌس مجلس االداره ٌملن حك التولٌع واالداره عن الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب  -الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 23636برلم       21191119وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة والمماوالت  -  245

/ ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح 

والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن 

الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره  ٌملن حك التولٌع واالداره عن -الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 23636برلم       21191119وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

والمماوالت احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة  -  246

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه  1

المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن وان ٌخولهم اٌضا حك 

ٌملن حك التولٌع واالداره عن الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس  -ن او منفردٌن التولٌع عن الشركه مجتمعٌ

 23636برلم       21191119االداره وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى  ال للتجارة والمماوالت احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  247

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ٌملن حك التولٌع عن معامالت  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه  1

ان ٌخولهم اٌضا حك المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌٌن و

ٌملن حك التولٌع واالداره عن الشركه كل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس  -التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 23636برلم       21191119االداره وعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب اى اثنٌن من االعضاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

و  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل المانون ولهما طارق حسٌن جوج -  248

حك التولٌع عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌةفى مصر او فى الخارج ولهما حك تمثٌل الشركه امام كافه 

تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم والتولٌع على عمود الهئٌات واالفراد وكافه النواحى الفنٌه واالدرٌه من 

العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

 23636برلم       21191119بالنمض او باالجل ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل المانون ولهما  -  249

حك التولٌع عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌةفى مصر او فى الخارج ولهما حك تمثٌل الشركه امام كافه 

نواحى الفنٌه واالدرٌه من تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم والتولٌع على عمود الهئٌات واالفراد وكافه ال

العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

 23636برلم       21191119ٌخ : بالنمض او باالجل ولهما حك التولٌع ، تار

رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل المانون  -  251

امام ولهما حك التولٌع عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌةفى مصر او فى الخارج ولهما حك تمثٌل الشركه 

كافه الهئٌات واالفراد وكافه النواحى الفنٌه واالدرٌه من تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم والتولٌع على عمود 

العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

 23636برلم       21191119مض او باالجل ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : بالن

رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل المانون  -  251

او فى الخارج ولهما حك تمثٌل الشركه امام ولهما حك التولٌع عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌةفى مصر 

كافه الهئٌات واالفراد وكافه النواحى الفنٌه واالدرٌه من تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم والتولٌع على عمود 

مات التى تتعلك بمعامالت الشركة العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمود والمشارطات والصف

 23636برلم       21191119بالنمض او باالجل ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل المانون  -  252

ولهما حك التولٌع عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌةفى مصر او فى الخارج ولهما حك تمثٌل الشركه امام 

وكافه النواحى الفنٌه واالدرٌه من تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم والتولٌع على عمود كافه الهئٌات واالفراد 

العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

 23636برلم       21191119ٌع ، تارٌخ : بالنمض او باالجل ولهما حك التول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل المانون  -  253

ثٌل الشركه امام ولهما حك التولٌع عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌةفى مصر او فى الخارج ولهما حك تم

كافه الهئٌات واالفراد وكافه النواحى الفنٌه واالدرٌه من تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم والتولٌع على عمود 

الشركة العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 23636برلم       21191119بالنمض او باالجل ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل  -  254

ٌر الحكومٌةفى مصر او فى الخارج ولهما حك تمثٌل المانون ولهما حك التولٌع عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼ

الشركه امام كافه الهئٌات واالفراد وكافه النواحى الفنٌه واالدرٌه من تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم 

د والمشارطات والصفمات التى والتولٌع على عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمو

 23636برلم       21191119تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض او باالجل ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فمط ولهما كافه الصالحٌات المخوله لهما من لبل  -  255

عن الشركه  امام كافه  الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌةفى مصر او فى الخارج ولهما حك تمثٌل  المانون ولهما حك التولٌع

الشركه امام كافه الهئٌات واالفراد وكافه النواحى الفنٌه واالدرٌه من تعٌٌن الموظفٌن وتحدٌد رواتبهم وتولٌع الجزاءات علٌهم 

لتى تتطلبها مصلحه العمل  وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى والتولٌع على عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه ا

 23636برلم       21191119تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض او باالجل ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

على الشٌكات طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع  -  256

وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشاهدات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وااللتراض والرهن 

،  1وبٌع اصول الشركة او عمارتها او منموالتها للنفس او للؽٌىر ولهما الحك فى  توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك

 23636لم   بر    21191119تارٌخ : 

طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات  -  257

وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشاهدات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وااللتراض والرهن 

،  1منموالتها للنفس او للؽٌىر ولهما الحك فى  توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك وبٌع اصول الشركة او عمارتها او

 23636برلم       21191119تارٌخ : 

رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  -  258

اصدار خطابات وشاهدات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وااللتراض الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات و

والرهن وبٌع اصول الشركة او عمارتها او منموالتها للنفس او للؽٌىر ولهما الحك فى  توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1سبك

ون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على رمضان دمحم مبر -  259

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشاهدات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وااللتراض 

ؽٌىر ولهما الحك فى  توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما والرهن وبٌع اصول الشركة او عمارتها او منموالتها للنفس او لل

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1سبك

دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على  -  261

ت الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وااللتراض الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشاهدا

والرهن وبٌع اصول الشركة او عمارتها او منموالتها للنفس او للؽٌىر ولهما الحك فى  توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1سبك

ة  نائب رئٌس مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهم -  261

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشاهدات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وااللتراض 

فى  توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما والرهن وبٌع اصول الشركة او عمارتها او منموالتها للنفس او للؽٌىر ولهما الحك 

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1سبك
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 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع  -  262

فة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشاهدات الضمان وكا

وااللتراض والرهن وبٌع اصول الشركة او عمارتها او منموالتها للنفس او للؽٌىر ولهما الحك فى  توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او 

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1بعض ما سبك

رئٌس مجلس ادارة  امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة   -  263

على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشاهدات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

ل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او وااللتراض والرهن وبٌع اصول الشركة او عمارتها او منموالتها للنفس او للؽٌىر ولهما الحك فى  توكٌ

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1بعض ما سبك

طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة  -  264

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1والمماوالت

مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو  -  265

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1والمماوالت

رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة  -  266

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1والمماوالت

رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة  -  267

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1والمماوالت

ل للتجارة دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ا -  268

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1والمماوالت

دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة  -  269

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1والمماوالت

ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ال احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شرك -  271

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1للتجارة والمماوالت

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن شركة سى ار سى ال  -  271

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1للتجارة والمماوالت

، تارٌخ :  1طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  272

 23636برلم       21191119

، تارٌخ :  1طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  273

 23636برلم       21191119

،  1رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  274

 23636برلم       21191119تارٌخ : 

،  1سى ار سى ال للتجارة والمماوالت رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة  -  275

 23636برلم       21191119تارٌخ : 

،  1دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  276

 23636برلم       21191119تارٌخ : 
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 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  1نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت   دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة -  277

 23636برلم       21191119تارٌخ : 

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  278

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  279

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1

ٌخ : ، تار 1طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  281

 23636برلم       21191119

، تارٌخ :  1طارق حسٌن جوجو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  281

 23636برلم       21191119

،  1رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  282

 23636برلم       21191119تارٌخ : 

،  1رمضان دمحم مبرون الرفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  283

 23636برلم       21191119ارٌخ : ت

،  1دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  284

 23636برلم       21191119تارٌخ : 

،  1ة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت دمحم دمحم عثمان طعٌمه  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شرك -  285

 23636برلم       21191119تارٌخ : 

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت  -  286

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1

من  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة سى ار سى ال للتجارة والمماوالت احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرح -  287

 23636برلم       21191119، تارٌخ :  1

    21191119، تارٌخ :  1شٌرٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة للوفاة  -  288

 71321برلم   

    21191119، تارٌخ :  1حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة للوفاة شٌرٌن  -  289

 71321برلم   

    21191119، تارٌخ :  1نٌرمٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة للوفاة  -  291

 71321برلم   

    21191119، تارٌخ :  1حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة للوفاة نٌرمٌن  -  291

 71321برلم   

برلم       21191119، تارٌخ :  1دمحم احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة للوفاة  -  292

71321 

برلم       21191119، تارٌخ :  1حمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة للوفاة دمحم احمد عبد ال -  293

71321 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191119، تارٌخ :  1خٌرٌة عبدالحمٌد احمد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة للوفاة  -  294

 71321برلم   

    21191119، تارٌخ :  1صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة للوفاة خٌرٌة عبدالحمٌد احمد احمد  تو -  295

 71321برلم   

،  1شٌرٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستلم كافة حموله ومستحماته  -  296

 71321برلم       21191119تارٌخ : 

،  1والعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستلم كافة حموله ومستحماته شٌرٌن حمدون اب -  297

 71321برلم       21191119تارٌخ : 

،  1نٌرمٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستلم كافة حموله ومستحماته  -  298

 71321برلم       21191119تارٌخ : 

،  1نٌرمٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستلم كافة حموله ومستحماته  -  299

 71321برلم       21191119تارٌخ : 

، تارٌخ :  1ه ومستحماته دمحم احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستلم كافة حمول -  311

 71321برلم       21191119

، تارٌخ :  1دمحم احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستلم كافة حموله ومستحماته  -  311

 71321برلم       21191119

،  1من الشركة واستلم كافة حموله ومستحماته  خٌرٌة عبدالحمٌد احمد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه -  312

 71321برلم       21191119تارٌخ : 

،  1خٌرٌة عبدالحمٌد احمد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستلم كافة حموله ومستحماته  -  313

 71321برلم       21191119تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  شٌرٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  -  314

، تارٌخ :  1مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم       21191119

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن شٌرٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة  -  315

، تارٌخ :  1مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم       21191119

مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  نٌرمٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  -  316

، تارٌخ :  1مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم       21191119

و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن نٌرمٌن حمدون ابوالعال ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  317

، تارٌخ :  1مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم       21191119

ك االدارة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن دمحم احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل ح -  318

    21191119، تارٌخ :  1اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم   
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 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن دمحم احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتو -  319

    21191119، تارٌخ :  1اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم   

خٌرٌة عبدالحمٌد احمد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  311

، تارٌخ :  1مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم       21191119

ٌة عبدالحمٌد احمد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن خٌر -  311

، تارٌخ :  1مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك البٌع والرهن وااللتراض من البنون وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى ادارة الشركة 

 71321برلم       21191119

برلم       21191119بدالرحمن بكر  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : جمعه عبدربه ع -  312

63831 

 63831برلم       21191119طارق حامد ابو المعاطى الشربٌنى  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  313

 63831برلم       21191119غ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : خالد دمحم احمد شعٌب  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفر -  314

 63831برلم       21191119دمحم دمحم سلٌمان الشٌخه  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  315

برلم       21191119دمحم عدالحلٌم عبدهللا عوض  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  316

63831 

 63831برلم       21191119عصام محمود مطاوع  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  317

 63831برلم       21191119دمحم سالم مراد لندٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  318

 63831برلم       21191119ونى دمحم  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : دمحم صالح البسٌ -  319

 63831برلم       21191119ابو بكر عبدالحمٌد حسن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  321

ٌصبح / ٌشؽل وظٌفة عضو مجلس االداره ومدٌر عام الشركه سمٌر دمحم شحاته زلط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ل -  321
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 62496برلم       21191113عطٌه نجله منفردا ، تارٌخ : 

حمٌل  دخول فى الشركة وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / سمٌر صبحى ممدوح حمادة دمحم حماده  توصٌة بسٌطة  ت -  391

 62496برلم       21191113عطٌه نجله منفردا ، تارٌخ : 

امٌر سالم دمحم سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بندا االداره  -  391

مصطفى امٌر سالم وذلن امام جمٌع  -دمحم االمٌن امٌر سالم -الشركاء المتضامنٌن امٌر سالم دمحم سلٌم والتولٌع لٌصبح / لجمٌع 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمإسسات والشركات واالفراد والبنون مجتمعٌن او منفردٌن والٌجوز الى من الشركاء البٌع او 

 17619برلم       21191113نٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : التنازل او الرهن اال بموافمه الشركاء المتضام

امٌر سالم دمحم سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بندا االداره  -  392

مٌر سالم وذلن امام جمٌع مصطفى ا -دمحم االمٌن امٌر سالم -والتولٌع لٌصبح / لجمٌع الشركاء المتضامنٌن امٌر سالم دمحم سلٌم 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمإسسات والشركات واالفراد والبنون مجتمعٌن او منفردٌن والٌجوز الى من الشركاء البٌع او 

 17619برلم       21191113التنازل او الرهن اال بموافمه الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ حك االدارة والتولٌع باضافة الشركاء/للطرفٌن المتضامنٌن   سٌد رشدى سٌد شلبى -  393

االول والثانى حك االلتراض والرهن والستدانة من البنون باسم الشركة والتعامل مع البنون فً كافة ما ٌخص الشركة من تعامالت 

 69615  برلم     21191114بنكٌة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم رسالن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على تجدٌد مدة مجلس االداره لمدة ثالث سنوات وبنس  -  394

 21415برلم       21191114الصالحٌات الممنوحه لرئٌس واعضاء مجلس االداره ، تارٌخ : 

    21191114ها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ : امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفت -  395

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  396

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  397

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  398

 38665برلم   

    21191114ع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ : امٌرة ربٌ -  399

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  411

 38665برلم   

برلم       21191114تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :   رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة -  411

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  412

38665 

برلم       21191114ى الى متضامن ، تارٌخ : رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موص -  413

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  414

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  415

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  416

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  417

38665 

برلم       21191114شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :   رحاب على سٌد -  418

38665 

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  419

 38665برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191114ل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ : امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌ -  411

 38665برلم   

وتعدٌل االدارة  -امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  411

ختصاصات والسلطات شرط عدم والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع اال

االضرار بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات 

 38665برلم       21191114وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة  -تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن   امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن -  412

والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم 

ب واٌداع وصرؾ الشٌكات االضرار بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سح

 38665برلم       21191114وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة  -امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  413

او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن 

االضرار بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات 

 38665برلم       21191114وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة  -مٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ا -  414

والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم 

جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات  االضرار بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن

 38665برلم       21191114وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة  -امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  415

لشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم والتولٌع لٌصبح / ل

االضرار بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات 

 38665برلم       21191114وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة  -امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  416

والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم 

ذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات االضرار بمصلحة الشركة وك

 38665برلم       21191114وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح / وتعدٌل اال -رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  417

للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار بمصلحة الشركة 

وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 38665برلم       21191114مل مع البنون ، تارٌخ : وكافة صور التعا

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  418

بمصلحة الشركة للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار 

وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 38665برلم       21191114وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -ضامن رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى مت -  419

للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار بمصلحة الشركة 

 وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات

 38665برلم       21191114وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  421

شرط عدم االضرار بمصلحة الشركة للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات 

وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 38665برلم       21191114وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -رٌن موصى الى متضامن رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من ش -  421

للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار بمصلحة الشركة 

ح وؼلك الحسابات وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفت

 38665برلم       21191114وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  422

اصات والسلطات شرط عدم االضرار بمصلحة الشركة للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختص

وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 38665برلم       21191114وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

    21191114حمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ : امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  ت -  423

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  424

 38665برلم   

    21191114شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من -  425

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  426

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  427

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  428

 38665برلم   

برلم       21191114د  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ : رحاب على سٌ -  429

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  431

38665 

برلم       21191114من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ : رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته  -  431

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  432

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  433

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  434

38665 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  435

ضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار بمصلحة الشركة للشركاء المت

وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 38665برلم       21191114وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  436

للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار بمصلحة الشركة 

ن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌ

 38665برلم       21191114وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة  -امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  437

ع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم والتولٌ

االضرار بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات 

 38665برلم       21191114، تارٌخ : وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون 

وتعدٌل االدارة  -امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  438

والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم 

الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات  االضرار بمصلحة

 38665برلم       21191114وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

برلم       21191114ارٌخ : رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، ت -  439

38665 

برلم       21191114رحاب على سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  441

38665 

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  441

 38665برلم   

    21191114امٌرة ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  442

 38665برلم   

امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  443

 38665برلم       21191114االختصاصات ، تارٌخ :  وله فً ذلن اوسع السلطات و

امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  444

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  امام رجب مصطفً  توصٌة -  445

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

منفردا  امام رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً -  446

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

امام رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  447

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

امام رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  448

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 
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لتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة وا -  449

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  451

 38665برلم       21191114اصات ، تارٌخ : وله فً ذلن اوسع السلطات و االختص

ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  451

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن   -  452

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  453

 38665برلم       21191114له فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : و

امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  454

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  455

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

ٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع ل -  456

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  457

 38665برلم       21191114ارٌخ : وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، ت

ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد /امام رجب مصطفً منفردا  -  458

 38665برلم       21191114وله فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات ، تارٌخ : 

ٌطة  شرٌن متضامن  دخول فى الشركة وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / ولٌد احمد دمحم فوزى فتحى السٌد  توصٌة بس -  459

دمحم فوزى فتحى السٌد واحمد دمحم فوزى فتحى السٌد و لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الؽٌر 

اعٌة ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركة بالبنون المختلفة والجهات الرسمٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والتؤمٌنات االجتم

بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من ٌوكله بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون 

 63288برلم       21191114ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

مد دمحم فوزى فتحى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول فى الشركة وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / ولٌد اح -  461

دمحم فوزى فتحى السٌد واحمد دمحم فوزى فتحى السٌد و لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الؽٌر 

الؽرفة التجارٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركة بالبنون المختلفة والجهات الرسمٌة والسجل التجارى و

بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من ٌوكله بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون 

 63288برلم       21191114ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

احمد دمحم فوزى فتحى السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول فى الشركة وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / ولٌد  -  461

دمحم فوزى فتحى السٌد واحمد دمحم فوزى فتحى السٌد و لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الؽٌر 

والجهات الرسمٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركة بالبنون المختلفة 

بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من ٌوكله بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون 

 63288برلم       21191114بتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ :  ذلن فى المسائل المتعلمة

احمد دمحم فوزى فتحى السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول فى الشركة وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / ولٌد  -  462

نفردٌن وتمثٌل الشركة امام الؽٌر دمحم فوزى فتحى السٌد واحمد دمحم فوزى فتحى السٌد و لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والجهات الرسمٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركة بالبنون المختلفة 

ان ٌكون  بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون او من ٌوكله بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد بؤى تولٌع خالؾ ذلن على

 63288برلم       21191114ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

احمد دمحم فوزى فتحى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ومباشرة نشاطها واعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركة  -  463

ٌن وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : من بٌع او شراء او تنازل او رهن تنفذ بموافمة الشركاء مجتمع

 63288برلم       21191114

احمد دمحم فوزى فتحى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ومباشرة نشاطها واعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركة  -  464

الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  من بٌع او شراء او تنازل او رهن تنفذ بموافمة الشركاء مجتمعٌن وله

 63288برلم       21191114

احمد دمحم فوزى فتحى السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ومباشرة نشاطها واعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركة  -  465

ى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : من بٌع او شراء او تنازل او رهن تنفذ بموافمة الشركاء مجتمعٌن وله الحك ف

 63288برلم       21191114

احمد دمحم فوزى فتحى السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ومباشرة نشاطها واعمال التصرؾ التى تمثل اصول الشركة  -  466

الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  من بٌع او شراء او تنازل او رهن تنفذ بموافمة الشركاء مجتمعٌن وله الحك فى توكٌل

 63288برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجة للوفاة  -  467

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -فاة امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجة للو -  468

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -امام رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجة للوفاة  -  469

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -ٌن متضامن  خروجة للوفاة امام رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شر -  471

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -امام رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجة للوفاة  -  471

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -طفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجة للوفاة امام رجب مص -  472

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ  -ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  473

 38665برلم       21191114: 

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ  -ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  474

 38665برلم       21191114: 

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  475

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  476

 38665برلم       21191114
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فاه ، تارٌخ : وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للو -امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجة للوفاة  -  477

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -امام رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجة للوفاة  -  478

 38665برلم       21191114

ٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ : وخروج السٌدة / نف -ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  479

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ :  -ربٌع رجب مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  481

 38665برلم       21191114

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ  -ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  481

 38665برلم       21191114: 

وخروج السٌدة / نفٌسة امام منصور للوفاه ، تارٌخ  -ربٌع رجب مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروجة للوفاة  -  482

 38665برلم       21191114: 

نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى بٌع السٌارات المملوكه للشركه مع  احمد عمرو احمد الحمنى  شركة مساهمة  -  483

 11938برلم       21191114االبماء على صالحٌات السٌد/ رئٌس مجلس االداره الثابته بالسجل التجارى كما هى ، تارٌخ : 

ابراهٌم على ابراهٌم البحطٌطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  484

 81948برلم       21191114، تارٌخ :  1مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تفوٌض الؽٌر 

سٌده/ منٌرة دمحم مصطفى سلٌمان للوفاه ، تارٌخ : دمحم محسن سٌد دمحم صٌام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخروج ال -  485

 57836برلم       21191114

دمحم محسن سٌد دمحم صٌام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخروج السٌده/ منٌرة دمحم مصطفى سلٌمان للوفاه ، تارٌخ :  -  486

 57836برلم       21191114

امن  وخروج السٌده/ منٌرة دمحم مصطفى سلٌمان للوفاه ، تارٌخ : عبٌر محسن سٌد صٌام  شركة تضامن  شرٌن متض -  487

 57836برلم       21191114

عبٌر محسن سٌد صٌام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخروج السٌده/ منٌرة دمحم مصطفى سلٌمان للوفاه ، تارٌخ :  -  488

 57836برلم       21191114

 62131برلم       21191114بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركه ، تارٌخ :  دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  توصٌة -  489

 62131برلم       21191114دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركه ، تارٌخ :  -  491

برلم       21191114ن الشركه ، تارٌخ : رضا ابو العال حسنى ابو العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها م -  491

62131 

برلم       21191114رضا ابو العال حسنى ابو العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركه ، تارٌخ :  -  492

62131 

برلم       21191114اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركه ، تارٌخ :  -  493

62131 

برلم       21191114اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركه ، تارٌخ :  -  494

62131 
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رفع الوالٌه عن الشرٌن  -دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  495

 62131برلم       21191114وؼه السن المانونى طبك لبطالة الرلم المومى ، تارٌخ : الموصى لبل

رفع الوالٌه عن الشرٌن  -دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  496

 62131برلم       21191114الموصى لبلوؼه السن المانونى طبك لبطالة الرلم المومى ، تارٌخ : 

رفع الوالٌه عن  -رضا ابو العال حسنى ابو العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  497

 62131برلم       21191114الشرٌن الموصى لبلوؼه السن المانونى طبك لبطالة الرلم المومى ، تارٌخ : 

رفع الوالٌه عن  -عال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته من موصى الى متضامن رضا ابو العال حسنى ابو ال -  498

 62131برلم       21191114الشرٌن الموصى لبلوؼه السن المانونى طبك لبطالة الرلم المومى ، تارٌخ : 

رفع الوالٌه عن  -متضامن اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته من موصى الى  -  499

 62131برلم       21191114الشرٌن الموصى لبلوؼه السن المانونى طبك لبطالة الرلم المومى ، تارٌخ : 

رفع الوالٌه عن  -اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  511

 62131برلم       21191114انونى طبك لبطالة الرلم المومى ، تارٌخ : الشرٌن الموصى لبلوؼه السن الم

تعدٌل حك االداره  -دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه كشرٌن متضامن  -  511

 سلٌمان دمحم ابو سالم مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم والسٌد/ دمحم

و<لن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه بما فى دلن وزارة الصحه وادارة الصٌدله والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات 

لمصادله على الحسابات والواردات ومصلحة الجمارن والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وحك ا

 62131برلم       21191114المدٌنه والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه كشرٌن متضامن  -  512

/ اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم والسٌد/ دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد

و<لن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه بما فى دلن وزارة الصحه وادارة الصٌدله والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات 

فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وحك المصادله على الحسابات  والواردات ومصلحة الجمارن والتولٌع امام كافة البنون فى

 62131برلم       21191114المدٌنه والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ره تعدٌل حك االدا -رضا ابو العال حسنى ابو العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه كشرٌن متضامن  -  513

والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم والسٌد/ دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم مجتمعٌن او منفردٌن 

و<لن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه بما فى دلن وزارة الصحه وادارة الصٌدله والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات 

ومصلحة الجمارن والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وحك المصادله على الحسابات والواردات 

 62131برلم       21191114المدٌنه والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -ضمامه بالشركه كشرٌن متضامن رضا ابو العال حسنى ابو العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم ان -  514

والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم والسٌد/ دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم مجتمعٌن او منفردٌن 

هٌئه العامه للرلابه على الصادرات و<لن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه بما فى دلن وزارة الصحه وادارة الصٌدله وال

والواردات ومصلحة الجمارن والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وحك المصادله على الحسابات 

 62131برلم       21191114المدٌنه والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  - ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه كشرٌن متضامن اسامه عبدالرحٌم دمحم -  515

والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم والسٌد/ دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم مجتمعٌن او منفردٌن 

ه بما فى دلن وزارة الصحه وادارة الصٌدله والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات و<لن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌ

والواردات ومصلحة الجمارن والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وحك المصادله على الحسابات 

 62131برلم       21191114المدٌنه والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه كشرٌن متضامن  -  516

والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم والسٌد/ دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم مجتمعٌن او منفردٌن 
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و<لن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه بما فى دلن وزارة الصحه وادارة الصٌدله والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات 

والواردات ومصلحة الجمارن والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وحك المصادله على الحسابات 

 62131برلم       21191114االعمال المصرفٌه والتولٌع ، تارٌخ : المدٌنه والدائنه وكافة 

دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه امام كافة البنون فى  -  517

 62131برلم       21191114مصر ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه امام كافة البنون فى دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم  تو -  518

 62131برلم       21191114مصر ، تارٌخ : 

رضا ابو العال حسنى ابو العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه امام كافة  -  519

 62131برلم       21191114خ : البنون فى مصر ، تارٌ

رضا ابو العال حسنى ابو العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه امام كافة  -  511

 62131برلم       21191114البنون فى مصر ، تارٌخ : 

ى عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه امام كافة البنون اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عل -  511

 62131برلم       21191114فى مصر ، تارٌخ : 

اسامه عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه امام كافة البنون  -  512

 62131برلم       21191114فى مصر ، تارٌخ : 

مصطفى محى الدٌن عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  513

 81821برلم       21191114تارٌخ : 

مصطفى محى الدٌن عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  514

 81821برلم       21191114تارٌخ : 

ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  515

 81821برلم       21191114

ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  516

 81821برلم       21191114

داره موكوله الى مصطفى محى الدٌن عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك اال -  517

تامر دمحم راؼب والشرٌن المتضامن  -الشرٌن ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن منفردا اما التولٌع فٌكون للشرٌن االول المتضامن 

الثالث ابراهٌم منٌر عبدالمحسن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون ، 

 81821برلم       21191114:  تارٌخ

مصطفى محى الدٌن عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره موكوله الى  -  518

من تامر دمحم راؼب والشرٌن المتضا -الشرٌن ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن منفردا اما التولٌع فٌكون للشرٌن االول المتضامن 

الثالث ابراهٌم منٌر عبدالمحسن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون ، 

 81821برلم       21191114تارٌخ : 

وكوله الى الشرٌن ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره م -  519

تامر دمحم راؼب والشرٌن المتضامن الثالث  -ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن منفردا اما التولٌع فٌكون للشرٌن االول المتضامن 

ابراهٌم منٌر عبدالمحسن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون ، تارٌخ : 

 81821برلم       21191114
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ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره موكوله الى الشرٌن  -  521

تامر دمحم راؼب والشرٌن المتضامن الثالث  -ابراهٌم منٌر عبدالمحسن حسن منفردا اما التولٌع فٌكون للشرٌن االول المتضامن 

راهٌم منٌر عبدالمحسن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون ، تارٌخ : اب

 81821برلم       21191114

صفوت فإاد بؽدادى اباظة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االداره منفردا تمثٌل الشركه امام المضاء  -  521

الؽٌر وله اوسع السلطات الدارة الشركه وتحمٌك اؼراضها وله منفردا نفادا لمرارات مجلس االداره التولٌع لدى البنون على و

خطابات الضمان وفتح االعتمادات والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت البنكٌه وبٌع وشراء كافة المنموالت الخاصه بالشركه 

ر العمارى والمرور ولرئٌس مجلس االداره مجتمعا مع السٌد/ اشرؾ عبدالخالك سٌد ) المدٌر المالى( والسٌارات والتولٌع امام الشه

 18718برلم       21191116للشركه الحك فى اجراء كافة المعامالت البنكٌه من فتح ، تارٌخ : 

وفن الودائع البنكٌه باسم الشركه صفوت فإاد بؽدادى اباظة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات واالٌداع  -  522

والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على شهادات االسهم المولعه باسم الشركه وٌكون التولٌع االول باسم السٌد /صفوت فإاد بؽدادى 

رام كافة العمود اباظه والتولٌع الثانى للسٌد/ اشرؾ عبدالخالك سٌد  )المدٌر المالى (للشركه وللسٌد/ رئٌس مجلس االداره منفردا اب

والمشاركه مع شركات اخرى باسم الشركه وتؤسٌس الشركات بكافة انواعها وتعدٌلها وفسخها والؽاءها والتخارج منها باسم الشركه 

 18718برلم       21191116والتولٌع على كافة العمود الخاصه بدلن ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  تم انضمامه للشركه كشرٌكه متضامنه كما تم تعدٌل بند مها دمحم السٌد ابراهٌم بحٌرى  توصٌة بسٌطة  شر -  523

االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه  مها دمحم السٌد ابراهٌم بحٌرى منفردا وكذلن تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات وحك البٌع 

ب الشٌكات ولها الحك فى توكٌل وتفوٌض والرهن وااللتراض والسحب واالٌداع من البنون وفتح حسابات باسم الشركة وتولٌع وسح

 71315برلم       21191116الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

رامى عبد الجلٌل عبد الرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه للشركه كشرٌكه متضامنه كما تم  -  524

ها دمحم السٌد ابراهٌم بحٌرى منفردا وكذلن تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات وحك تعدٌل بند االداره والتولٌع للشرٌكه المتضامنه  م

البٌع والرهن وااللتراض والسحب واالٌداع من البنون وفتح حسابات باسم الشركة وتولٌع وسحب الشٌكات ولها الحك فى توكٌل 

 71315برلم       21191116وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مها دمحم السٌد ابراهٌم بحٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  525

 71315برلم       21191116تارٌخ : 

رامى عبد الجلٌل عبد الرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله  -  526

 71315برلم       21191116تحماته ، تارٌخ : ومس

سٌسٌل صموئٌل مهنى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / اتفك الشركاء على ان تكون االدارة  -  527

جهات الحكومٌة والتولٌع للطرؾ االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها وامام ال

والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وجمٌع المرافك بكافة اشكالها والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة 

 11495برلم       21191117لهما الحك فى التولٌع على عمود ، تارٌخ : وضمن اؼراضها كما ان 

سٌسٌل صموئٌل مهنى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  البٌع والشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها  -  528

ر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌ

 11495برلم       21191117

برلم       21191117وجٌهه عبد العلٌم زعفان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح االسم طبما للرلم المومً ، تارٌخ :  -  529

45591 

برلم       21191117المومً ، تارٌخ :  وجٌهه عبد العلٌم زعفان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصحٌح االسم طبما للرلم -  531

45591 
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برلم       21191117امٌمه عبد العلٌم زعفان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح االسم طبما للرلم المومً ، تارٌخ :  -  531

45591 

برلم       21191117ٌخ : امٌمه عبد العلٌم زعفان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصحٌح االسم طبما للرلم المومً ، تار -  532

45591 

وجٌهه عبد العلٌم زعفان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستلمت  كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ :  -  533

 45591برلم       21191117

ولها ومستحماتها ، تارٌخ : وجٌهه عبد العلٌم زعفان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستلمت  كافة حم -  534

 45591برلم       21191117

امٌمه عبد العلٌم زعفان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستلمت  كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ :  -  535

 45591برلم       21191117

شركة واستلمت  كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ : امٌمه عبد العلٌم زعفان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج من ال -  536

 45591برلم       21191117

سعدٌه محسب احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االىدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكة المتضامنه /سعدٌه محسب  -  537

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك احمد منفرده ولها كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى 

 36919برلم       21191121البٌع للؽٌر والتصرؾ الكامل فى العمارات والمنموالت والسٌارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 

ر ولهما سعٌد عبد المادر دمحم جاد رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌ -  538

منفردٌن او مجتمعٌن فى هدا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركه او 

المانون او الئحته التنفً<ٌه للجمعٌه العامه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام 

حكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكدلن التعامل مع جمٌع جمٌع الجهات ال

 19283برلم       21191121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردٌن همت صالح نصر عبدالسالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل  -  539

او مجتمعٌن فى هدا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركه او المانون او 

ه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الئحته التنفً<ٌه للجمعٌه العامه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشرك

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكدلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 19283برلم       21191121من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

جاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردٌن  دمحم سعٌد عبد المادر دمحم -  541

او مجتمعٌن فى هدا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركه او المانون او 

دٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الئحته التنفً<ٌه للجمعٌه العامه وللمدٌرٌن منفر

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكدلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 19283   برلم    21191121من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

همت صالح نصر عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولهما  -  541

منفردٌن او مجتمعٌن فى هدا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركه او 

فً<ٌه للجمعٌه العامه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام المانون او الئحته التن

جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكدلن التعامل مع جمٌع 

 19283برلم       21191121كات وفتح ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌ

سعٌد عبد المادر دمحم جاد رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  -  542

ولهما حك االلتراض والرهن وكدلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

اسم الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم والسٌارات والمنموالت وكل دلن ب
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واجورهم ولهما ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك التعامل مع 

 19283برلم       21191121ك الحره ، تارٌخ : السجل التجارى والؽرفه التجارٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناط

همت صالح نصر عبدالسالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  -  543

راضى ولهما حك االلتراض والرهن وكدلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واال

والسٌارات والمنموالت وكل دلن باسم الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم ولهما ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك التعامل مع 

 19283برلم       21191121ٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره ، تارٌخ : السجل التجارى والؽرفه التجار

دمحم سعٌد عبد المادر دمحم جاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  -  544

لرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى ولهما حك االلتراض والرهن وكدلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وا

والسٌارات والمنموالت وكل دلن باسم الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

حك التعامل مع واجورهم ولهما ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما 

 19283برلم       21191121السجل التجارى والؽرفه التجارٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره ، تارٌخ : 

همت صالح نصر عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  -  545

حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى ولهما حك االلتراض والرهن وكدلن 

والسٌارات والمنموالت وكل دلن باسم الشركه ولصالحها ولهما حك تعٌٌن وعزل مستخمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

امالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك التعامل مع واجورهم ولهما ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمع

 19283برلم       21191121السجل التجارى والؽرفه التجارٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره ، تارٌخ : 

والشهر العمارى سعٌد عبد المادر دمحم جاد رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ووزارة الموى العامله والسفارات  -  546

 19283برلم       21191121ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر ، تارٌخ : 

همت صالح نصر عبدالسالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ووزارة الموى العامله والسفارات والشهر العمارى ولهما  -  547

 19283برلم       21191121، تارٌخ :  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر

دمحم سعٌد عبد المادر دمحم جاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ووزارة الموى العامله والسفارات والشهر العمارى ولهما  -  548

 19283برلم       21191121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر ، تارٌخ : 

بد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ووزارة الموى العامله والسفارات والشهر العمارى ولهما همت صالح نصر ع -  549

 19283برلم       21191121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما دكر ، تارٌخ : 

ام العملٌات ، تارٌخ : دمحم احمد دمحم محمود الخٌاط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر ع -  551

 58214برلم       21191121

برلم       21191121عصام فاروق احمد ربٌع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  551

58214 

تارٌخ :  دمحم احمد دمحم محمود الخٌاط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر عام العملٌات ، -  552

 37324برلم       21191121

برلم       21191121عصام فاروق احمد ربٌع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  553

37324 

جمال صبحى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ جمال صبحى دمحم  -  554

وخروج السٌد /ابراهٌم صبحى السٌد  للوفاة ، 1منفردا وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة او من ٌوكله فى ذلن 

 63292برلم       21191121تارٌخ : 
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 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  1احمد طه عبده عبداللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستلم كافه حموله ومستحماته  -  555

 43538برلم       21191121رٌخ : تا

،  1احمد طه عبده عبداللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستلم كافه حموله ومستحماته  -  556

 43538برلم       21191121تارٌخ : 

،  1فه حموله ومستحماته احمد طه عبده عبداللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستلم كا -  557

 43538برلم       21191121تارٌخ : 

،  1احمد طه عبده عبداللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستلم كافه حموله ومستحماته  -  558

 43538برلم       21191121تارٌخ : 

د االدارو والتولٌع لتصبح / وتمثٌلها فى كافة المعامالت امام كرم دمحم سٌد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بن -  559

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولدى البنون وفى كافة المعامالت البنكٌة مكفوال لكل من الطرؾ االول /عادل دمحم سٌد 

ابع /عبدالسالم محمود عبدالسالم حسٌن والطرؾ الثانى /سٌد دمحم سٌد حسٌن والطرؾ الثالث /مسعد دمحم سٌد حسٌن والطرؾ الر

محمود والطرؾ الخامس / كرم دمحم سٌد حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن على ان ٌكون التصرؾ فى اصول الشركة وموجوداتها 

 55927برلم       21191121، تارٌخ :  1سواءبالبٌع او الرهن وكذلن االلتراض من البنون باجتماع رؼبة الشركاء الخمسة 

دمحم سٌد حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارو والتولٌع لتصبح / وتمثٌلها فى كافة المعامالت امام كرم  -  561

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولدى البنون وفى كافة المعامالت البنكٌة مكفوال لكل من الطرؾ االول /عادل دمحم سٌد 

سٌن والطرؾ الثالث /مسعد دمحم سٌد حسٌن والطرؾ الرابع /عبدالسالم محمود عبدالسالم حسٌن والطرؾ الثانى /سٌد دمحم سٌد ح

محمود والطرؾ الخامس / كرم دمحم سٌد حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن على ان ٌكون التصرؾ فى اصول الشركة وموجوداتها 

 55927برلم       21191121، تارٌخ :  1سواءبالبٌع او الرهن وكذلن االلتراض من البنون باجتماع رؼبة الشركاء الخمسة 

عمرو عبدالكرٌم توحٌد هالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة ابٌالردو هولدنجز لٌمتد بدال من السٌد/ دمحم  -  561

تعامل باسم الموافمه باالجماع على منح العضو المنتدب السٌد/ عمرو توحٌد هالل الصالحٌات لل -عبد المجٌد دمحم توفٌك ٌونس 

ه الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والهٌئه العامه للرلابه المالٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحر

كما  -والسجل التجارى والؽرؾ التجارٌه ومكاتب الشهر العمارى واجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه 

 75918برلم       21191121وافمه على تفوٌض كال من رئٌس مجلس ، تارٌخ : تمت الم

عمرو عبدالكرٌم توحٌد هالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  االداره والسٌد/ عمرو عبدالكرٌم توحٌد هالل العضو المنتدب  -  562

سحب او االٌداع والتعامل على كافة حسابات الشركه مجتمعٌن او منفردٌن فى فتح او ؼلك الحسابات البنكٌه والتولٌع امام البنون بال

البنكٌه وكدا التولٌع على وتسلٌم كافة العمود واالتفالات المتعلمه بؽرض الشركه بما فى دلن خطابات التعٌٌن عمود االستثمارات عمود 

خطابات وعمو التعٌٌن عمود ترخٌص  الخدمات عمود الوكاله اتفالات االكتتاب اتفالات الطرح اتفالات تؽطٌه االكتتاب عمود العمل

 75918برلم       21191121البرامج االتفالات النمودجٌه وتعدٌالتها ، تارٌخ : 

عمرو عبدالكرٌم توحٌد هالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  عمود خدمات االستثمار وتعدٌالتها عمود التعدٌل وعمود  -  563

النهاء العمود الخاصه باالجور اتفالات السرٌه وعدم االفصاح التوكٌالت االندارات الحواله عمود التسوٌه والمخالصات اتفالات ا

دوالر  511111واستالمها الخطابات والفواتٌر وكافة المستندات االخرى المتعلمه بدلن على اال تتجاوز التزامات الشركه عن مبلػ 

ه كما لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على عمود امرٌكى او ما ٌعادله باى عمله اخرى الى من العمود المبٌنه بعالٌ

 75918برلم       21191121دوالر ، تارٌخ :  511111المرض فى الفتره المادمه فى حدود مبلػ 

عمرو عبدالكرٌم توحٌد هالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  امرٌكى او ما ٌعادله باى عمله اخرى ولهما مجتمعٌن او  -  564

 75918برلم       21191121حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاتهما سالفة الدكر ، تارٌخ :  منفردٌن

، تارٌخ :  1سامى على لاسم سلومة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  565

 35684برلم       21191121

، تارٌخ :  1صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته عبدالناصر على لاسم  تو -  566

 35684برلم       21191121
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سامى على لاسم سلومة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح /للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او  -  567

 35684برلم       21191121، تارٌخ :  1منفردٌن 

عبدالناصر على لاسم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح /للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او  -  568

 35684برلم       21191121، تارٌخ :  1منفردٌن 

ع على منح السٌد/ على منٌر على دمحم على منٌرعلى دمحم الؽنام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرر المجلس باالجما -  569

الؽنام رئٌس مجلس االداره والسٌد/ مروان عادل عبدالمنعم الخضرى نائب رئٌس مجلس االداره والسٌد/ دمحم لطفى مدنى عبدالفتاح 

 حجاج المدٌر عضومجلس االداره المنتدب والسٌد/ طارق السٌد على صالح مدٌر التسوٌك بالشركه والسٌد/ دمحم صالحالدٌن دمحم دمحم

المالى للشركه صالحٌات التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه لدى جمٌع البنون ولهم الحك فى فتح الحسابات البنكٌه 

 56172برلم       21191121وؼلك الحسابات البنكٌه والتعامل على الحسابات البنكٌه ، تارٌخ : 

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرر المجلس باالجماع على منح السٌد/ على منٌر على دمحم على منٌرعلى دمحم الؽنام  شركة م -  571

الؽنام رئٌس مجلس االداره والسٌد/ مروان عادل عبدالمنعم الخضرى نائب رئٌس مجلس االداره والسٌد/ دمحم لطفى مدنى عبدالفتاح 

ٌك بالشركه والسٌد/ دمحم صالحالدٌن دمحم دمحم حجاج المدٌر عضومجلس االداره المنتدب والسٌد/ طارق السٌد على صالح مدٌر التسو

المالى للشركه صالحٌات التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه لدى جمٌع البنون ولهم الحك فى فتح الحسابات البنكٌه 

 56172برلم       21191121وؼلك الحسابات البنكٌه والتعامل على الحسابات البنكٌه ، تارٌخ : 

على منٌرعلى دمحم الؽنام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرر المجلس باالجماع على منح السٌد/ على منٌر على دمحم  -  571

الؽنام رئٌس مجلس االداره والسٌد/ مروان عادل عبدالمنعم الخضرى نائب رئٌس مجلس االداره والسٌد/ دمحم لطفى مدنى عبدالفتاح 

والسٌد/ طارق السٌد على صالح مدٌر التسوٌك بالشركه والسٌد/ دمحم صالحالدٌن دمحم دمحم حجاج المدٌر عضومجلس االداره المنتدب 

المالى للشركه صالحٌات التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه لدى جمٌع البنون ولهم الحك فى فتح الحسابات البنكٌه 

 56172برلم       21191121لبنكٌه ، تارٌخ : وؼلك الحسابات البنكٌه والتعامل على الحسابات ا

على منٌرعلى دمحم الؽنام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت  -  572

 والمراسالت واى تعامالت بنكٌه اخرى خاصة باشركه والتعامل بصفه عامه امام جمٌع البنون كل دلن باسم الشركه وضمن

اؼراضها على ان ٌكون حك التولٌع الى منهم مجتمعا مع االخر مع االبماء على كافة الصالحٌات للسٌد/ رئٌس مجلس االداره 

 56172برلم       21191121والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االداره والوارده بالسجل التجارى كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت على منٌرعلى دمحم الؽنام   -  573

والمراسالت واى تعامالت بنكٌه اخرى خاصة باشركه والتعامل بصفه عامه امام جمٌع البنون كل دلن باسم الشركه وضمن 

فة الصالحٌات للسٌد/ رئٌس مجلس االداره اؼراضها على ان ٌكون حك التولٌع الى منهم مجتمعا مع االخر مع االبماء على كا

 56172برلم       21191121والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االداره والوارده بالسجل التجارى كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

ت على منٌرعلى دمحم الؽنام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاال -  574

والمراسالت واى تعامالت بنكٌه اخرى خاصة باشركه والتعامل بصفه عامه امام جمٌع البنون كل دلن باسم الشركه وضمن 

اؼراضها على ان ٌكون حك التولٌع الى منهم مجتمعا مع االخر مع االبماء على كافة الصالحٌات للسٌد/ رئٌس مجلس االداره 

 56172برلم       21191121رده بالسجل التجارى كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االداره والوا

ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم على نصار  شركة تضامن  تحمٌل  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / ٌحك للشرٌن المتضامن /  -  575

 66611برلم       21191122ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم  تفوٌض وتوكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم على نصار  شركة تضامن  تحمٌل  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / ٌحك للشرٌن المتضامن /  -  576

 66611برلم       21191122ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم  تفوٌض وتوكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

ة  تحمٌل  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / ٌحك للشرٌن المتضامن / ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم على نصار  توصٌة بسٌط -  577

 66611برلم       21191122ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم  تفوٌض وتوكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

/ ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم على نصار  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / ٌحك للشرٌن المتضامن  -  578

 66611برلم       21191122ابراهٌم دمحم سعٌد دمحم  تفوٌض وتوكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 
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 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سلٌمان صافى فتحى جوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته ،  -  579

 71394برلم       21191122تارٌخ : 

طٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله حسٌن عبداللطٌؾ مهدي عبدالل -  581

 71394برلم       21191122ومستحماته ، تارٌخ : 

سعٌد حسن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  581

 71394برلم       21191122

مختار رمضان سعٌد مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته ،  -  582

 71394برلم       21191122تارٌخ : 

،  1سلٌمان صافى فتحى جوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته  -  583

 71394برلم       21191122تارٌخ : 

حسٌن عبداللطٌؾ مهدي عبداللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله  -  584

 71394برلم       21191122، تارٌخ :  1ومستحماته 

، تارٌخ :  1حموله ومستحماته سعٌد حسن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه  -  585

 71394برلم       21191122

،  1مختار رمضان سعٌد مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته  -  586

 71394برلم       21191122تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح / لجمٌع الشركاء المتضامنٌن  سلٌمان صافى فتحى جوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل -  587

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وبؤسمها أما بشؤن اٌه تصرفات لانونٌة اخري 

، تارٌخ :  1ٌن من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمع

 71394برلم       21191122

حسٌن عبداللطٌؾ مهدي عبداللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / لجمٌع الشركاء  -  588

تصرفات المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وبؤسمها أما بشؤن اٌه 

،  1لانونٌة اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 71394برلم       21191122تارٌخ : 

سعٌد حسن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / لجمٌع الشركاء المتضامنٌن  -  589

جتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وبؤسمها أما بشؤن اٌه تصرفات لانونٌة اخري م

، تارٌخ :  1من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 71394برلم       21191122

ضان سعٌد مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / لجمٌع الشركاء مختار رم -  591

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وبؤسمها أما بشؤن اٌه تصرفات 

،  1روض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن لانونٌة اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً ل

 71394برلم       21191122تارٌخ : 

، تارٌخ :  1هانى شرٌؾ دمحم نصر الدٌن ظاظا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنة مدٌر مسئول للفرع من الناحٌة الفنٌة  -  591

 43299برلم       21191122

، تارٌخ :  1دٌن ظاظا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنة مدٌر مسئول للفرع من الناحٌة الفنٌة هانى شرٌؾ دمحم نصر ال -  592

 43299برلم       21191122
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ممدوح محمود ابراهٌم المصٌفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  593

 36144برلم       21191123

ممدوح محمود ابراهٌم المصٌفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  594

 36144برلم       21191123

شربؾ محمود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  595

 36144برلم       21191123

شربؾ محمود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  596

 36144برلم       21191123

ممدوح محمود ابراهٌم المصٌفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن منفردا وله  -  597

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع الخاص بكافه اشكالهم كافه 

ون<لن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتوفٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 36144برلم       21191123والمصارؾ وكل <لن باسم الشركه ، تارٌخ : الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

ممدوح محمود ابراهٌم المصٌفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن منفردا وله  -  598

الحكومٌه والمطاع الخاص بكافه اشكالهم  كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر

ون<لن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتوفٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 36144برلم       21191123الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل <لن باسم الشركه ، تارٌخ : 

شربؾ محمود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن منفردا وله كافه  -  599

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

سحب واٌداع والتوفٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات  ون<لن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من

 36144برلم       21191123الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل <لن باسم الشركه ، تارٌخ : 

شربؾ محمود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن منفردا وله كافه  -  611

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

رؾ من سحب واٌداع والتوفٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات ون<لن التعامل مع جمٌع البنون والمصا

 36144برلم       21191123الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل <لن باسم الشركه ، تارٌخ : 

تولٌع لٌصبح / للسٌد / امٌر محسن دمحم امٌر محسن دمحم الشٌبانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره ال -  611

الشٌبانى منفرداً له حك بٌع اصول الشركة وحك االلتراض و الرهن منفرداً على ان تكون كامل التصرفات باسم ولحساب الشركة 

 71887برلم       21191123ولتحمٌك اهدافها . ، تارٌخ : 

رٌن  تعدٌل بند االداره التولٌع لٌصبح / للسٌد / امٌر محسن دمحم امٌر محسن دمحم الشٌبانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  612

الشٌبانى منفرداً له حك بٌع اصول الشركة وحك االلتراض و الرهن منفرداً على ان تكون كامل التصرفات باسم ولحساب الشركة 

 71887برلم       21191123ولتحمٌك اهدافها . ، تارٌخ : 

بدالعاطً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره التولٌع لٌصبح / للسٌد / امٌر محسن دمحم سامح عبدالعاطً دمحم ع -  613

الشٌبانى منفرداً له حك بٌع اصول الشركة وحك االلتراض و الرهن منفرداً على ان تكون كامل التصرفات باسم ولحساب الشركة 

 71887برلم       21191123ولتحمٌك اهدافها . ، تارٌخ : 

سامح عبدالعاطً دمحم عبدالعاطً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره التولٌع لٌصبح / للسٌد / امٌر محسن دمحم  -  614

الشٌبانى منفرداً له حك بٌع اصول الشركة وحك االلتراض و الرهن منفرداً على ان تكون كامل التصرفات باسم ولحساب الشركة 

 71887برلم       21191123تارٌخ :  ولتحمٌك اهدافها . ،

خروج شرٌن  -امٌر محسن دمحم الشٌبانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مدكور اسمه بالعمد  -  615

 71887برلم       21191123موصى مدكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خروج شرٌن  -نضمام شرٌن موصى مدكور اسمه بالعمد امٌر محسن دمحم الشٌبانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ا -  616

 71887برلم       21191123موصى مدكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

خروج  -سامح عبدالعاطً دمحم عبدالعاطً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مدكور اسمه بالعمد  -  617

 71887برلم       21191123شرٌن موصى مدكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

خروج  -سامح عبدالعاطً دمحم عبدالعاطً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مدكور اسمه بالعمد  -  618

 71887برلم       21191123شرٌن موصى مدكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 
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 59761برلم       21191123احمد عباس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌدى ، تارٌخ :  -  611

 59761برلم       21191123حافظ فهمى حافظ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌدى ، تارٌخ : احمد  -  612
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برلم       21191123ارة  ؼٌر تنفٌدى ، تارٌخ : حسام الدٌن رمضان عبدالرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  614
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 59761برلم       21191123عالء الدٌن دمحم على طه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ؼٌر تنفٌذى ( .. ، تارٌخ :  -  615

برلم       21191123سامى حافظ الملٌجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ؼٌر تنفٌذى ( .. ، تارٌخ :  -  616

59761 

 59761برلم       21191123احمد عباس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ؼٌر تنفٌذى ( .. ، تارٌخ :  -  617

 59761برلم       21191123احمد حافظ فهمى حافظ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) ؼٌر تنفٌذى ( .. ، تارٌخ :  -  618

 59761برلم       21191123ود دمحم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ) ؼٌر تنفٌذى ( .. ، تارٌخ : دمحم محم -  619
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59761 

 59761برلم       21191123عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :   عالء الدٌن دمحم على طه  شركة مساهمة -  621
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    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  649

 38665برلم   

    21191127 ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ : دمحم -  651

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  651

 38665برلم   

    21191127توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  دمحم ربٌع رجب مصطفى  -  652

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  653

 38665برلم   

    21191127تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  -  654

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  655

 38665برلم   

    21191127موصى الى متضامن ، تارٌخ :  دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن -  656

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  657

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  658

 38665برلم   

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  659

ٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جم

بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح 

 38665برلم       21191127وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  661

لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار 

او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح  بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن

 38665برلم       21191127وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  661

لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار 

بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح 

 38665برلم       21191127تارٌخ : وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، 

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  662

لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار 

شركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح بمصلحة ال

 38665برلم       21191127وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 
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    21191127، تارٌخ :  دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن -  663

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  664

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  665

 38665برلم   

    21191127دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  666

 38665برلم   

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  667

ء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار لٌصبح / للشركا

بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح 

 38665برلم       21191127وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -دمحم ربٌع رجب مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  668

لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار 

جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح  بمصلحة الشركة وكذلن لهم

 38665برلم       21191127وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع وتعدٌل اال -دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  669

لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم االضرار 

بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح 

 38665برلم       21191127مل مع البنون ، تارٌخ : وؼلك الحسابات وكافة صور التعا

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -دمحم ربٌع رجب مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى متضامن  -  671

الضرار لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع االختصاصات والسلطات شرط عدم ا

بمصلحة الشركة وكذلن لهم جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن جك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وفتح 

 38665برلم       21191127وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

م انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل دمحم عصام دمحم كوثر عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ت -  671

بند االداره والتولٌع لتصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها 

به عنها فٌما دخل فى اؼراضها امام وعلى ذلن كون لهم المٌام بجمٌع االعمال التجارٌه واالدارٌه والتولع باسم الشركه والتعالد تٌا

الكافه بما فى ذلن الجهات الحكومٌه والمطاع العام والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما 

 59673برلم       21191127لهم الحك توكٌل الؽٌر فى كل او ما ذكرتوكٌال ، تارٌخ : 

كوثر عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل  دمحم عصام دمحم -  672

بند االداره والتولٌع لتصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع االعمال التى تصدر منهم باسم الشركه وضمن اؼراضها 

ه واالدارٌه والتولع باسم الشركه والتعالد تٌابه عنها فٌما دخل فى اؼراضها امام وعلى ذلن كون لهم المٌام بجمٌع االعمال التجارٌ

الكافه بما فى ذلن الجهات الحكومٌه والمطاع العام والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌلها امام الهٌئات المضائٌه بجمٌع درجاتها كما 

 59673برلم       21191127لهم الحك توكٌل الؽٌر فى كل او ما ذكرتوكٌال ، تارٌخ : 

دمحم عصام دمحم كوثر عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  عام وخاصااما بخصوص المعامالت المالٌه وحك  -  673

التصرؾ وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع من البنون فهى موكوله للشرٌن الثانى احمد عبد المنعم عبد العزٌز نوار منفردا فى 

برلم       21191127به عن الشركه كما له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر توكٌال عام او خاص ، تارٌخ : التولٌع نٌا

59673 
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دمحم عصام دمحم كوثر عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  عام وخاصااما بخصوص المعامالت المالٌه وحك  -  674

من البنون فهى موكوله للشرٌن الثانى احمد عبد المنعم عبد العزٌز نوار منفردا فى  التصرؾ وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

برلم       21191127التولٌع نٌابه عن الشركه كما له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر توكٌال عام او خاص ، تارٌخ : 

59673 

ة مساهمة  تحمٌل  للمٌام بتسٌر اعمال رئٌس مجلس االداره والعضو تكلٌؾ السٌد االستاد/ سامى شعبان السٌد بٌومى  شرك -  675

 46767برلم       21191127المنتدب ، تارٌخ : 

ٌكلؾ السٌد المهندس/احمد عبدالعزٌز احمد السٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  للمٌام بتسٌر اعمال رئٌس مجلس االداره والعضو  -  676

 46767  برلم     21191127المنتدب ، تارٌخ : 

تكلٌؾ السٌد االستاد/ سامى شعبان السٌد بٌومى  شركة مساهمة  تحمٌل  باعمال رئٌس لطاع الشئون المالٌه وااللتصادٌه  -  677

 46767برلم       21191127، تارٌخ :  2119/1/17اعتبارا من 

مال رئٌس لطاع الشئون المالٌه وااللتصادٌه ٌكلؾ السٌد المهندس/احمد عبدالعزٌز احمد السٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  باع -  678

 46767برلم       21191127، تارٌخ :  2119/1/17اعتبارا من 

،  1خالد ابراهٌم ؼازى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  679

 49992برلم       21191127تارٌخ : 

،  1ٌم ؼازى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته خالد ابراه -  681

 49992برلم       21191127تارٌخ : 

،  1خالد ابراهٌم ؼازى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  681

 49992لم   بر    21191127تارٌخ : 

،  1خالد ابراهٌم ؼازى على  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  682

 49992برلم       21191127تارٌخ : 

،  1ستحماته خالد ابراهٌم ؼازى على  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله وم -  683

 49992برلم       21191127تارٌخ : 

،  1خالد ابراهٌم ؼازى على  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  684

 49992برلم       21191127تارٌخ : 

، تارٌخ :  1الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من  -  685

 49992برلم       21191127

، تارٌخ :  1حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  686

 49992برلم       21191127

، تارٌخ :  1حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  687

 49992برلم       21191127

خ ، تارٌ 1حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  688

 49992برلم       21191127: 

، تارٌخ  1حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستالم كافه حموله ومستحماته  -  689

 49992برلم       21191127: 
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، تارٌخ  1م كافه حموله ومستحماته حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع أستال -  691

 49992برلم       21191127: 

خالد ابراهٌم ؼازى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على  -  691

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1منفردا 

ضامن  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على خالد ابراهٌم ؼازى على  شركة ت -  692

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1منفردا 

خالد ابراهٌم ؼازى على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على  -  693

 49992برلم       21191127 ، تارٌخ : 1منفردا 

خالد ابراهٌم ؼازى على  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى  -  694

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1على منفردا 

دارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى خالد ابراهٌم ؼازى على  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تعدي حك اال -  695

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1على منفردا 

خالد ابراهٌم ؼازى على  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى  -  696

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1على منفردا 

حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على  -  697

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1منفردا 

براهٌم ؼازى على حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ا -  698

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1منفردا 

حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على  -  699

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1منفردا 

سهم  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  توصٌة باال -  711

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1منفردا 

حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على  -  711

 49992برلم       21191127:  ، تارٌخ 1منفردا 

حسٌن دمحم دمحم شاهٌن  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد /خالد ابراهٌم ؼازى على  -  712

 49992برلم       21191127، تارٌخ :  1منفردا 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن االول والثانً سهاد ابراهٌم على محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل  -  713

 79879برلم       21191127مجتمعٌن او منفردٌن امام البنون واي جهة رسمٌة وؼٌر رسمٌة ، تارٌخ : 

سهاد ابراهٌم على محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن االول والثانً  -  714

 79879برلم       21191127تمعٌن او منفردٌن امام البنون واي جهة رسمٌة وؼٌر رسمٌة ، تارٌخ : مج

    21191127دمحم احمد امام عبد الحلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  بدال من السٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد ، تارٌخ :  -  715

 63918برلم   

، تارٌخ :  1شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها للوفاة مع وخروج ورثتها   عطٌات هانم حامد مصطفً جوده -  716

 48514برلم       21191127
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    21191127، تارٌخ :  1هبه هللا سٌد بركات  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها للوفاة مع وخروج ورثتها  -  717

 48514برلم   

، تارٌخ :  1كة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها للوفاة مع خروج ورثتها عطٌات هانم حامد مصطفً جوده  شر -  718

 48514برلم       21191127

    21191127، تارٌخ :  1هبه هللا سٌد بركات  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها للوفاة مع خروج ورثتها  -  719

 48514برلم   

س مجلس ادارة  تفوٌض االستاد/ دمحم اسامه دمحم خلوصى رئٌس لطاع الشئون احمد السٌد الؽندور  شركة مساهمة  رئٌ -  711

المانونٌه بالشركه بشؤن صدور عدة احكام لصالح الشركه ودلن حتى ٌتمكن من اتخاد الالزم لانونا من اجراءات لتنفٌد االحكام 

احكام مزٌله بالصٌؽه التنفٌدٌه لصالح الشركه  وؼٌرها الستالم العمارات من شمك سكنٌه ومحالت تجارٌه وجراجات والصادر بشانها

امام ادارات التنفٌد اٌا كانت والتولٌع امامها وحتى تمام التسلٌم على ان ٌثبت دلن التفوٌض بالسجل التجارى للعمل بموجبه امام 

 2773برلم       21191128الجهات المعنٌه ، تارٌخ : 

 

تعدٌل سلطات التولٌع عن الشركه كما ٌلى  -مٌل  رئٌس مجلس ادارة سوسن ٌحى اللبابٌدى  شركة مساهمة  تح -  711

للسٌده/سوسن ٌحى اللبابٌدى رئٌس مجلس االداره والسٌد/ حسٌن حسٌن حسٌن زٌتون نائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او 

والمطاع العام ولطاع  منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ودلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 15965برلم       21191128دكر وٌفوض فى التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات كال من السٌد/ حسٌن حسٌن ، تارٌخ : 

ٌدى  شركة مساهمة  تحمٌل  حسٌن زٌتون والسٌد/ شاكر فخرى احمد البلتاجى مجتمعٌن اومنفردٌن سوسن ٌحى اللباب -  712

وٌفوض فى التولٌع عن الشركه كال من السٌدة/ سوسن ٌحى اللبابٌدى والسٌد/ حسٌن حسٌن حسٌن زٌتون والسٌده/ ؼادة نبٌل توفٌك 

حك التولٌع الى فردٌن مجتمعٌن ودلن فى التعامل مع جمٌع البنون  وفا الدجانى والسٌد/ شاكر فخرى احمد البلتاجى على ان ٌكون

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحساٌات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحك 

من اؼراضها ، االلتراض باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل دلن باسم الشركه وض

 15965برلم       21191128تارٌخ : 

 22961برلم       21191129، تارٌخ :  1سامح ناصؾ نظمى جرجس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌنة نصر -  713

 22961برلم       21191129، تارٌخ :  1مجدى مكرم رفلة فارس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنة نصر -  714

مح ناصؾ نظمى جرجس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض كال من ا/سامح ناصؾ نظمى رئٌس مجلس سا -  715

نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وذلن فى منح حك التولٌع نٌابة عن الشركة امام -االدارة وا/سلٌمان نظمى جرجس

فرٌد -3ابرام عادل اسحك فلتس -2مجدى مكرم رفلة فارس-1اسمائهم  البنون على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة لكل من السادة االتى

على ان ٌكون التولٌع الثنٌن فمط مجتمعٌن من الثالثة المذكورٌٌن فى التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة 1ناجى فرٌد اسكندر

 22961برلم       21191129تارٌخ : ،  1فمط خمسون الؾ جنٌها مصرٌا ال ؼٌراو ما ٌعادلها بالدوالر51111فى حدود مبلػ 

مجدى مكرم رفلة فارس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تفوٌض كال من ا/سامح ناصؾ نظمى رئٌس مجلس االدارة وا/سلٌمان  -  716

نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وذلن فى منح حك التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون على الشٌكات -نظمى جرجس

فرٌد ناجى فرٌد -3ابرام عادل اسحك فلتس -2مجدى مكرم رفلة فارس-1تى اسمائهم والتحوٌالت البنكٌة لكل من السادة اال

على ان ٌكون التولٌع الثنٌن فمط مجتمعٌن من الثالثة المذكورٌٌن فى التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة فى حدود 1اسكندر

 22961برلم       21191129، تارٌخ :  1فمط خمسون الؾ جنٌها مصرٌا ال ؼٌراو ما ٌعادلها بالدوالر51111مبلػ 

دمحم عبد المادر عبد العال دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  حك االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء االربعة علً ان  -  717

ٌداع وفتح الحسابات ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة عن الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والسحب واال

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وشراء االصول موكله ألى من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن . اما حك االلتراض والرهن 
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والتسهٌالت االئتمانٌة وابرام العمود من البنون وبٌع اصول الشركة والتولٌع امام الشهر العمارى فٌكون لجمٌع الشركاء المتضامنٌن 

 71453برلم       21191129عٌن ، تارٌخ : مجتم

دمحم عبد المادر عبد العال دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  حك االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء االربعة علً ان  -  718

واالٌداع وفتح الحسابات ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة عن الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والسحب 

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وشراء االصول موكله ألى من الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن . اما حك االلتراض والرهن 

والتسهٌالت االئتمانٌة وابرام العمود من البنون وبٌع اصول الشركة والتولٌع امام الشهر العمارى فٌكون لجمٌع الشركاء المتضامنٌن 

 71453برلم       21191129مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ندبا ، تارٌخ : -المهندس/عبد الناصر عبد الرحمن سٌد مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام العملٌات  -  719

 26224برلم       21191129

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح  -من عبدالمنعم حسن سلٌمان عبدالمنعم  شركة تضامن  تحمٌل  تم دخوله كشرٌن متضا -  721

/ للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة علً ان تكون االعمال التً تصدر منهم بعنوان 

 الشركة وضمن اؼراضها اما اعمال التصرؾ التً تمس اصول الشركة من بٌع او شراء وتمرٌر عٌنً اصلً او تبعً والرهن

 73479برلم       21191129، تارٌخ :  1والمروض من البنون ٌكون التولٌع اي شرٌكٌن مجتمعٌن فمط 

برلم       21191129، تارٌخ :  1ا/اشرؾ فتوح السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام االستكشاؾ -  721

26224 

، تارٌخ :  1عضو مجلس ادارة  مدٌر عام االستكشاؾالسٌد الجٌولوجى/اشرؾ على حسن احمد  شركة مساهمة   -  722

 26224برلم       21191129

برلم       21191129، تارٌخ :  1ا/اشرؾ فتوح السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام الشإن المالٌة -  723

26224 

، تارٌخ :  1مدٌر عام الشإن المالٌةالسٌد الجٌولوجى/اشرؾ على حسن احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  724

 26224برلم       21191129

تعدٌل حك االدارة  -مصطفً عبدالاله حداد عبدالاله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته الً شرٌن متضامن  -  725

ما الحك فً التعامل بؤسم الشركة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن مجتمعٌن او مننفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات لالدارة الشركة وله

وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلن 

 التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتسهٌالت

 68375برلم       21191129البنكٌة والتولٌع علً الشٌكات ولهما الحك فً توكٌل الؽٌر فً ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -مصطفً عبدالاله حداد عبدالاله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته الً شرٌن متضامن  -  726

دد اوسع السلطات لالدارة الشركة ولهما الحك فً التعامل بؤسم الشركة والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن مجتمعٌن او مننفردٌن فً هذا الص

وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلن 

مع جمٌع البنون والمصارؾ والتسهٌالت التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل 

 68375برلم       21191129البنكٌة والتولٌع علً الشٌكات ولهما الحك فً توكٌل الؽٌر فً ، تارٌخ : 

مصطفً عبدالاله حداد عبدالاله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بعض او كل ما سبك والشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن معا  -  727

ض والرهن والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات لهما حك االلترا

والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها ولنفسها وللؽٌر والتموٌل العماري ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

ود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العم

 68375برلم       21191129، تارٌخ :  1باسم الشركة 

مصطفً عبدالاله حداد عبدالاله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بعض او كل ما سبك والشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن معا  -  728

رهن والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات لهما حك االلتراض وال

والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها ولنفسها وللؽٌر والتموٌل العماري ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 
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لمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافه العمود وا

 68375برلم       21191129، تارٌخ :  1باسم الشركة 

اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح /ٌتولى ادارة الشركة والتولٌع  -  729

ن السٌد/جورج انور فكرى جادالرب ،السٌدة/وفاء محسن حنفى الشٌمى ،السٌد/اسامة لطفى عوض عبدالسٌد عنها الشركاء المتضامنٌ

 74887برلم       21191131، تارٌخ :  1مجتمعٌن اومنفردٌن وٌكون لهم كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض الشركة 

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح /ٌتولى ادارة الشركة والتولٌع   اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  731

عنها الشركاء المتضامنٌن السٌد/جورج انور فكرى جادالرب ،السٌدة/وفاء محسن حنفى الشٌمى ،السٌد/اسامة لطفى عوض عبدالسٌد 

 74887برلم       21191131: ، تارٌخ  1مجتمعٌن اومنفردٌن وٌكون لهم كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض الشركة 

برلم       21191131هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  731

23797 

    21191131رانٌا هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  732

 23797  برلم 

    21191131عمر هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  733

 23797برلم   

جازٌة صالح الدٌن زعتر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  734

 23797برلم       21191131

سنوات / ٌكون حك التولٌع عن الشركه للسٌد/  3تجدٌد مدة مجلس االداره لمدة -هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  تحمٌل   -  735

عمر هشام احمد حسبو عضو مجلس االداره المنتدب على ان ٌكون له اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها وضمن 

مضاء والؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال اؼراضها وتمثٌل الشركه لانونا امام ال

العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

 23797برلم       21191131والسٌارات والمنموالت وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ، تارٌخ : 

سنوات / ٌكون حك التولٌع  3تجدٌد مدة مجلس االداره لمدة -رانٌا هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  736

عن الشركه للسٌد/ عمر هشام احمد حسبو عضو مجلس االداره المنتدب على ان ٌكون له اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل 

ن اؼراضها وتمثٌل الشركه لانونا امام المضاء والؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام باسمها وضم

ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه 

 23797برلم       21191131ه حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ، تارٌخ : واالراضى والسٌارات والمنموالت ول

سنوات / ٌكون حك التولٌع عن  3تجدٌد مدة مجلس االداره لمدة -عمر هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  عضو منتدب   -  737

دارة الشركه والتعامل باسمها الشركه للسٌد/ عمر هشام احمد حسبو عضو مجلس االداره المنتدب على ان ٌكون له اوسع السلطات ال

وضمن اؼراضها وتمثٌل الشركه لانونا امام المضاء والؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه 

 23797برلم       21191131االراضى والسٌارات والمنموالت وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ، تارٌخ : و

سنوات / ٌكون حك  3تجدٌد مدة مجلس االداره لمدة -جازٌة صالح الدٌن زعتر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  738

المنتدب على ان ٌكون له اوسع السلطات الدارة الشركه  التولٌع عن الشركه للسٌد/ عمر هشام احمد حسبو عضو مجلس االداره

والتعامل باسمها وضمن اؼراضها وتمثٌل الشركه لانونا امام المضاء والؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع 

شراء الصول الشركه وممتلكاتها العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حك التولٌع على عمود البٌع وال

 23797برلم       21191131العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ، تارٌخ : 

هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  تحمٌل  ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع  -  739

دٌد كافة السندات االدنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد وتحوٌل وبٌع وتس

او باالجل والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشركه وضمن اؼراضها والتولٌع على عمود التعدٌل والتاسٌس وله حك توكٌل الؽٌر التعامل مع البنون والمصارؾ وكل دلن باسم ا

 23797برلم       21191131فى كل او بعض ما دكر ، تارٌخ : 

رانٌا هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض  -  741

تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االدنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالػ وتولٌع و

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

وكل دلن باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع على عمود التعدٌل الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ 

 23797برلم       21191131والتاسٌس وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما دكر ، تارٌخ : 

عمر هشام احمد حسبو  شركة مساهمة  عضو منتدب  ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع  -  741

تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االدنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك المبالػ و

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

لمصارؾ وكل دلن باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع على عمود التعدٌل الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون وا

 23797برلم       21191131والتاسٌس وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما دكر ، تارٌخ : 

 جازٌة صالح الدٌن زعتر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض -  742

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االدنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

مل مع البنون والمصارؾ وكل دلن باسم الشركه وضمن اؼراضها والتولٌع على عمود التعدٌل الحسابات وكافة صور التعا

 23797برلم       21191131والتاسٌس وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما دكر ، تارٌخ : 

ٌه والدهم شركاء موصٌٌن لصر بوال 4مصطفى محمود ابراهٌم رزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم دخول عدد  -  743

 61721برلم       21191131مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

    21191131، تارٌخ :  1عالء الدٌن دمحم ٌوسؾ حمزة دٌاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة -  744

 22962برلم   

برلم       21191131، تارٌخ :  1احمد دمحم فهمى عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة -  745

22962 

 22962برلم       21191131، تارٌخ :  1دمحم احمد عبد المنعم  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعضو مجلس االدارة -  746

برلم       21191131، تارٌخ :  1رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة شكرى عجٌب  ابراهٌم  شركة مساهمة  -  747

22962 

برلم       21191131، تارٌخ :  1شٌرٌن شكرى عجٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة -  748

22962 

برلم       21191131، تارٌخ :  1سالى شكرى عجٌب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة -  749

22962 

طارق امٌن ملش  دمحم كامل امٌن ملش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة المجلس وتجدٌده بمده مماثله ،  -  751

 18569برلم       21191131تارٌخ : 

مدة المجلس وتجدٌده بمده مماثله ،  طارق امٌن ملش  دمحم كامل امٌن ملش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد -  751

 18569برلم       21191131تارٌخ : 

دمحم ماجد مصطفً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  752

 74448برلم       21191131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : دمحم ماجد مصطفً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ت -  753

 74448برلم       21191131

دمحم ماجد مصطفً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  754

 74448برلم       21191131

    21191131بح شرٌن موصً ، تارٌخ : ماجد مصطفى ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته لٌص -  755

 74448برلم   

    21191131ماجد مصطفى ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  756

 74448برلم   

    21191131:  ماجد مصطفى ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ -  757

 74448برلم   

دمحم ماجد مصطفً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمامه كشرٌن متضامن وله حك االدارة والتولٌع منفردا  -  758

بشرط ان تكون االعمال التً تصدر فٌها بعنوان الشركة وؼرضها وله حك التعامل مع البنون من فتح الحسابات والتولٌعات لدي 

 74448برلم       21191131البنون وله حك التوكٌل للؽٌر فً كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

دمحم ماجد مصطفً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمامه كشرٌن متضامن وله حك االدارة والتولٌع منفردا  -  759

له حك التعامل مع البنون من فتح الحسابات والتولٌعات لدي بشرط ان تكون االعمال التً تصدر فٌها بعنوان الشركة وؼرضها و

 74448برلم       21191131البنون وله حك التوكٌل للؽٌر فً كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

دمحم ماجد مصطفً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمامه كشرٌن متضامن وله حك االدارة والتولٌع منفردا  -  761

ط ان تكون االعمال التً تصدر فٌها بعنوان الشركة وؼرضها وله حك التعامل مع البنون من فتح الحسابات والتولٌعات لدي بشر

 74448برلم       21191131البنون وله حك التوكٌل للؽٌر فً كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

كشرٌن متضامن وله حك االدارة والتولٌع منفردا  ماجد مصطفى ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  انضمامه -  761

بشرط ان تكون االعمال التً تصدر فٌها بعنوان الشركة وؼرضها وله حك التعامل مع البنون من فتح الحسابات والتولٌعات لدي 

 74448برلم       21191131البنون وله حك التوكٌل للؽٌر فً كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

فى ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  انضمامه كشرٌن متضامن وله حك االدارة والتولٌع منفردا ماجد مصط -  762

بشرط ان تكون االعمال التً تصدر فٌها بعنوان الشركة وؼرضها وله حك التعامل مع البنون من فتح الحسابات والتولٌعات لدي 

 74448برلم       21191131تارٌخ : البنون وله حك التوكٌل للؽٌر فً كل او بعض ما سبك ، 

ماجد مصطفى ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  انضمامه كشرٌن متضامن وله حك االدارة والتولٌع منفردا  -  763

بشرط ان تكون االعمال التً تصدر فٌها بعنوان الشركة وؼرضها وله حك التعامل مع البنون من فتح الحسابات والتولٌعات لدي 

 74448برلم       21191131بنون وله حك التوكٌل للؽٌر فً كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : ال

رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / رامً سمٌر الفونس  -  764

ام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌة والسجل التجارى والؽرفة ٌسى الشرٌن المتضامن منفرداً الحك فى التولٌع وتمثٌل الشركة ام

التجارٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة و وزارة السٌاحة بكافة اداراتها ومكاتب العمل واٌضاً له الحك فى الشراء والبٌع والتنازل والرهن 

االختصاصات وال ٌعتد بؤى تولٌع بخالؾ ذلن الصول الشركة بما فٌها السٌارات كما له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض تلن 

 51943برلم       21191131على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه ، تارٌخ : 

رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / رامً سمٌر الفونس  -  765

حك فى التولٌع وتمثٌل الشركة امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌة والسجل التجارى والؽرفة ٌسى الشرٌن المتضامن منفرداً ال

التجارٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة و وزارة السٌاحة بكافة اداراتها ومكاتب العمل واٌضاً له الحك فى الشراء والبٌع والتنازل والرهن 

توكٌل الؽٌر فى كل او بعض تلن االختصاصات وال ٌعتد بؤى تولٌع بخالؾ ذلن  الصول الشركة بما فٌها السٌارات كما له الحك فى

 51943برلم       21191131على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بتحمٌك اؼراض الشركة ومباشرة نشاطها وللشرٌكٌن المتضامنٌن  -  766

د / رامى سمٌر الفونس ٌسى والسٌد / صفوت دمحم عبدالحمٌد عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى فتح الحسابات للشركة السٌ

بالبنون المختلفة بما فى دلن االٌداع والسحب من تلن البنون واصدار خطابات الضمان باسم الشركة للؽٌر ولهم الحك فى توكٌل 

 51943برلم       21191131ارٌخ : الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، ت

رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بتحمٌك اؼراض الشركة ومباشرة نشاطها وللشرٌكٌن المتضامنٌن  -  767

ة السٌد / رامى سمٌر الفونس ٌسى والسٌد / صفوت دمحم عبدالحمٌد عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى فتح الحسابات للشرك

بالبنون المختلفة بما فى دلن االٌداع والسحب من تلن البنون واصدار خطابات الضمان باسم الشركة للؽٌر ولهم الحك فى توكٌل 

 51943برلم       21191131الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

المجلس الحك فى تفوٌض اٌا من على احمد على اسماعٌل  جمعٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض رئٌس  -  768

برلم       21191131االعضاء المجلس فى صرؾ واٌداع الشٌكات واستالم الشٌكات والتعامل مع البنون منفردا ، تارٌخ : 

67367 

 64771برلم       21191131مصطفى دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  769

 64771برلم       21191131صطفى دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : م -  771

 64771برلم       21191131اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  771

 64771برلم       21191131ه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج -  772

برلم       21191131فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  773

64771 

برلم       21191131فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  774

64771 

 64771برلم       21191131احمد توفٌك الشافعى خلٌل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  775

 64771برلم       21191131ل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : احمد توفٌك الشافعى خلٌ -  776

مصطفى دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه السن المانونى طبما لرلم المومى كما تم تعدٌل صفته  -  777

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -لتصبح شرٌكه متضامنه 

مصطفى دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه السن المانونى طبما لرلم المومى كما تم تعدٌل صفته  -  778

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -لتصبح شرٌكه متضامنه 

ن المانونى طبما لرلم المومى كما تم تعدٌل صفته اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه الس -  779

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -لتصبح شرٌكه متضامنه 

اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه السن المانونى طبما لرلم المومى كما تم تعدٌل صفته  -  781

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -لتصبح شرٌكه متضامنه 

فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه السن المانونى طبما لرلم المومى كما  -  781

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه متضامنه 

ضامن  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه السن المانونى طبما لرلم المومى كما فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  782

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه متضامنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل احمد توفٌك الشافعى خلٌل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه السن المانونى طبما لرلم المومى كما تم تع -  783

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -صفته لتصبح شرٌكه متضامنه 

احمد توفٌك الشافعى خلٌل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنها لبلوؼه السن المانونى طبما لرلم المومى كما تم تعدٌل  -  784

 64771برلم       21191131، تارٌخ :  -صفته لتصبح شرٌكه متضامنه 

مصطفى دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنه لبلوؼه السن المانونى كما تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن  -  785

 64771برلم       21191131متضامن ، تارٌخ : 

شرٌن  مصطفى دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنه لبلوؼه السن المانونى كما تم تعدٌل صفته لٌصبح -  786

 64771برلم       21191131متضامن ، تارٌخ : 

اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنه لبلوؼه السن المانونى كما تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن  -  787

 64771برلم       21191131متضامن ، تارٌخ : 

لولٌه عنه لبلوؼه السن المانونى كما تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع ا -  788

 64771برلم       21191131متضامن ، تارٌخ : 

فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الولٌه عنه لبلوؼه السن المانونى كما تم تعدٌل صفته  -  789

 64771   برلم    21191131لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الولٌه عنه لبلوؼه السن المانونى كما تم تعدٌل صفته  -  791

 64771برلم       21191131لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

مانونى كما تم تعدٌل صفته لٌصبح احمد توفٌك الشافعى خلٌل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنه لبلوؼه السن ال -  791

 64771برلم       21191131شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

احمد توفٌك الشافعى خلٌل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الولٌه عنه لبلوؼه السن المانونى كما تم تعدٌل صفته لٌصبح  -  792

 64771برلم       21191131شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

 توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك الشافعى مدٌر ؼٌر شرٌن مصطفى دمحم -  793

منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون فٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع اصول الشركة فٌجب ان تصدر 

 64771برلم       21191131من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك الشافعى مدٌر ؼٌر شرٌن  -  794

منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون فٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع اصول الشركة فٌجب ان تصدر 

 64771برلم       21191131لشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : من جمٌع ا

اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك الشافعى مدٌر ؼٌر شرٌن منفردا  -  795

صول الشركة فٌجب ان تصدر من امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون فٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع ا

 64771برلم       21191131جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

اٌمان دمحم توفٌك  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك الشافعى مدٌر ؼٌر شرٌن منفردا  -  796

ٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع اصول الشركة فٌجب ان تصدر من امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون ف

 64771برلم       21191131جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك الشافعى مدٌر  -  797

هات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون فٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع اصول الشركة ؼٌر شرٌن منفردا امام جمٌع الج

 64771برلم       21191131فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشافعى مدٌر فاطمه خضر احمد خضر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك ا -  798

ؼٌر شرٌن منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون فٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع اصول الشركة 

 64771برلم       21191131فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك الشافعى مدٌر ؼٌر احمد توفٌك الشافعى خلٌل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل  -  799

شرٌن منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون فٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع اصول الشركة فٌجب ان 

 64771برلم       21191131تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

الشافعى خلٌل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / احمد توفٌك الشافعى مدٌر ؼٌر احمد توفٌك  -  811

شرٌن منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام البنون فٌما عدا االلتراض والرهن  او بٌع اصول الشركة فٌجب ان 

 64771برلم       21191131تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 28551برلم       21191111توفٌك مرسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

    21191111(ترافٌل موم  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  m-o-mهشام سعٌد وشركاإه ) -  2

 28551برلم   

برلم       21191111اونر للسٌاحة )هشام سعٌد وشركاءه (  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

28551 

 28551برلم       21191111هم  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : عصام ومحسن وشرٌك -  4

 28551برلم       21191111هشام سعٌد وشركاءه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 28551برلم       21191111هشام سعٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 28551برلم       21191111توفٌك مرسى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

    21191111(ترافٌل موم  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  m-o-mهشام سعٌد وشركاإه ) -  8

 28551برلم   

برلم       21191111)هشام سعٌد وشركاءه (  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اونر للسٌاحة  -  9

28551 

 28551برلم       21191111عصام ومحسن وشرٌكهم  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 28551برلم       21191111امن ، تارٌخ : هشام سعٌد وشركاءه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تض -  11

 28551برلم       21191111هشام سعٌد وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

 28551برلم       21191111توفٌك مرسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

    21191111(ترافٌل موم  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  m-o-mركاإه )هشام سعٌد وش -  14

 28551برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191111اونر للسٌاحة )هشام سعٌد وشركاءه (  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

28551 

 28551برلم       21191111مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   عصام ومحسن وشرٌكهم  توصٌة بسٌطة -  16

 28551برلم       21191111هشام سعٌد وشركاءه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

 28551م   برل    21191111هشام سعٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

 28551برلم       21191111توفٌك مرسى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

    21191111(ترافٌل موم  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  m-o-mهشام سعٌد وشركاإه ) -  21

 28551برلم   

برلم       21191111وشركاءه (  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  اونر للسٌاحة )هشام سعٌد -  21

28551 

 28551برلم       21191111عصام ومحسن وشرٌكهم  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 28551برلم       21191111خ : هشام سعٌد وشركاءه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌ -  23

 28551برلم       21191111هشام سعٌد وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

 71199برلم       21191111دمحم مسعد احمد وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

بح /دمحم مسعد احمد وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل اسم الشركة لٌص -  26

 71199برلم       21191111
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 64513برلم       21191111، تارٌخ :  31  2124/1/22دمحم فتحى عبد الؽنى وشركاة  سارى حتى  -  1

 22118برلم       21191111، تارٌخ :  5  2123/12/11السٌد  دمحم احمد  وشركاه  سارى حتى  -  2

 22118برلم       21191111، تارٌخ :  5  2123/12/11علً مهران عثمان وشرٌكه  سارى حتى  -  3

 8131برلم       21191112، تارٌخ :  32  2122/5/12جمال الدٌن دمحم وشركاه  سارى حتى  -  4
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 57218برلم       21191113، تارٌخ :  118  2123/8/13محسن حسن اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى -  7

 34549م   برل    21191116، تارٌخ :  165  2123/9/6دمحم السعٌد مصطفى حسن وشرٌكه  سارى حتى  -  8

 34549برلم       21191116، تارٌخ :  165  2123/9/6دمحم السعٌد مصطفً حسن وشركاه  سارى حتى  -  9

    21191116، تارٌخ :  165  2123/9/6تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / محمود السعٌد مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  11

 34549برلم   
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 64211برلم       21191116، تارٌخ :  141  2123/11/12دمحم حسن السٌد وشركاة  سارى حتى -  29

 63184برلم       21191116 ، تارٌخ : 154اشرؾ دمحم بكري وشركاه     -  31

 21998برلم       21191118، تارٌخ :  171  2123/11/29سٌد شعبان و شرٌكة  سارى حتى  -  31

 21998برلم       21191118، تارٌخ :  171  2123/11/29سٌد شعبان و شرٌكة  سارى حتى  -  32

    21191118، تارٌخ :  171  2123/11/29ارى حتى تعدٌل اسم الشركة لتصبح/سٌد شعبان وحمدى ٌوسؾ وشركاهم  س -  33

 21998برلم   

    21191118، تارٌخ :  171  2123/11/29تعدٌل اسم الشركة لتصبح/سٌد شعبان وحمدى ٌوسؾ وشركاهم  سارى حتى  -  34

 21998برلم   

اوالت المتكامله مع الؽاء السمه تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / سٌد شعبان وحمدى ٌوسؾ وشركاهم شركه برفكت للمم -  35

 21998برلم       21191118، تارٌخ :  171  2123/11/29التجارٌه  سارى حتى 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / سٌد شعبان وحمدى ٌوسؾ وشركاهم شركه برفكت للمماوالت المتكامله مع الؽاء السمه  -  36

 21998برلم       21191118، تارٌخ :  171  2123/11/29التجارٌه  سارى حتى 

 64318برلم       21191118، تارٌخ :  181  2123/11/24دمحم اسماعٌل دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  37
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 49547برلم       21191118، تارٌخ :  211  2119/12/6نظمى دمحم مهران وشركاه  سارى حتى  -  51

 22331برلم       21191118، تارٌخ :  171اٌمان  حسن عبدالحمٌد  وشركاه     -  52



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22331برلم       21191118، تارٌخ :  172اٌمان  حسن عبدالحمٌد  وشركاه     -  53

 22331برلم       21191118، تارٌخ :  173اٌمان  حسن عبدالحمٌد  وشركاه     -  54

 34131برلم       21191118، تارٌخ :  198ٌوسؾ سٌد عبد الؽنى وشركاه     -  55

 34131برلم       21191118، تارٌخ :  199  2123/7/11ٌوسؾ سٌد عبد الؽنى وشركاه  سارى حتى -  56

برلم       21191119، تارٌخ :  246  2123/5/26سٌتى ترٌد لالستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة  سارى حتى  -  57

57937 

، تارٌخ  246  2123/5/26لمالٌه عن االوراق المالٌه  سارى حتى تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /شركه العاصمه لالستشارات ا -  58

 57937برلم       21191119: 

 58368برلم       21191119، تارٌخ :  249  2123/11/28مودرن تاتش دمحم حامد وشرٌكته  ساري حتً  -  59

برلم       21191119، تارٌخ :  249  2123/11/28تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / دمحم حامد ابراهٌم وشرٌكه  ساري حتً  -  61

58368 

، تارٌخ :  249  2123/11/28تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ مودرن تاتش دمحم حامد ابراهٌم وشرٌكه  ساري حتً  -  61

 58368برلم       21191119

 21912برلم       21191119، تارٌخ :  257  2123/5/22دمحم ابراهٌم عبد الحافظ و اخواته  سارى حتى  -  62

 58314برلم       21191119، تارٌخ :  255  2123/11/4هانى جاد الرب عبد الرسول  وشركاه  ساري حتً  -  63

 58314برلم       21191119، تارٌخ :  255  2123/11/4هانى جاد الرب عبد الرسول  وشركاه  ساري حتً  -  64

 58314برلم       21191119، تارٌخ :  255  2123/11/4ري حتً هانى جاد الرب عبد الرسول  وشركاه  سا -  65

برلم       21191119، تارٌخ :  255  2123/11/4هانى جاد الرب عبد الجواد عبد الرسول وشرٌكه  ساري حتً  -  66

58314 

برلم       21191119، تارٌخ :  255  2123/11/4هانى جاد الرب عبد الجواد عبد الرسول وشرٌكه  ساري حتً  -  67

58314 

برلم       21191119، تارٌخ :  255  2123/11/4هانى جاد الرب عبد الجواد عبد الرسول وشرٌكه  ساري حتً  -  68

58314 

، تارٌخ :  255  2123/11/4تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / هانى جادالرب عبدالجواد عبدالرسول وشرٌكه  ساري حتً  -  69

 58314برلم       21191119

، تارٌخ :  255  2123/11/4تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / هانى جادالرب عبدالجواد عبدالرسول وشرٌكه  ساري حتً  -  71

 58314برلم       21191119

، تارٌخ :  255  2123/11/4تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / هانى جادالرب عبدالجواد عبدالرسول وشرٌكه  ساري حتً  -  71

 58314برلم       21191119

 1499برلم       21191111، تارٌخ :  298شولى وعبد العلٌم     -  72

 1499 برلم      21191111، تارٌخ :  299شولى وعبد العلٌم     -  73



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1499برلم       21191111، تارٌخ :  311شولى وعبد العلٌم     -  74

 1499برلم       21191111، تارٌخ :  311شولى وعبد العلٌم     -  75

 1499برلم       21191111، تارٌخ :  312شولى وعبد العلٌم     -  76

 1499 برلم      21191111، تارٌخ :  313شولى وعبد العلٌم     -  77

 63747برلم       21191111، تارٌخ :  296  2123/3/25شعبان فتحى حامد وشركاه  سارى حتى  -  78

 63747برلم       21191111، تارٌخ :  296  2123/3/25شعبان فتحى حامد وشركاه  سارى حتى  -  79

 22331برلم       21191111، تارٌخ :  291  2124/1/11اٌمان  حسن عبدالحمٌد  وشركاه  سارى حتى  -  81

برلم       21191111، تارٌخ :  311  2122/9/31حسٌن عمر متولى جمعه وشرٌكته راوٌه رمضان حسن  سارى حتى  -  81

63157 

 28396برلم       21191113، تارٌخ :  364اٌهاب دمحم صالح الدٌن وشرٌكه     -  82

 28396برلم       21191113رٌخ : ، تا 365اٌهاب دمحم صالح الدٌن وشرٌكه     -  83

 46589برلم       21191113، تارٌخ :  345  2123/8/24هشام شكري وشرٌكه  سارى حتى  -  84

 46589برلم       21191113، تارٌخ :  345  2123/8/24اٌمان نصر وشركاها  سارى حتى  -  85

 24253برلم       21191113ارٌخ : ، ت 355  2119/11/8كرٌم سلٌمان للد و شرٌكه  ساري حتً  -  86

 64292برلم       21191113، تارٌخ :  366  2123/11/19تامر السعٌد عبدالؽنى وشركاه  سارى حتى  -  87

 56255برلم       21191114، تارٌخ :  389ورثة / عبد الحمٌد سٌد حسن     -  88

 56255برلم       21191114، تارٌخ :  391  2122/1/24ورثة / عبد الحمٌد سٌد حسن  سارى حتى  -  89

    21191114، تارٌخ :  393  2123/4/21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ خلفاء دمحم مصطفى سلٌمان وشركاهم  سارى حتى  -  91

 57836برلم   

 57836برلم       21191114، تارٌخ :  393  2123/4/21سٌد ومصطفى دمحم مصطفى وشركاهم  سارى حتى  -  91

 11938برلم       21191114، تارٌخ :  373  2124/1/11الشركه المصرٌه للتورٌدات  سارى حتى  -  92

 62668برلم       21191115، تارٌخ :  432  2122/5/9سمٌر فوزى فانوس وشرٌكه فوزى سمٌر فوزى  سارى حتى  -  93

برلم       21191115، تارٌخ :  432  2122/5/9رى حتى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سمٌر فوزى فانوس وشركاه  سا -  94

62668 

برلم       21191115، تارٌخ :  449الشركة المصرٌة االوربٌة للتجارة والتوكٌالت ) اٌتاكو ( ٌسرى رفاعى وشركاه     -  95

25422 

، تارٌخ :  451  2121/4/26ارى حتىالشركة المصرٌة االوربٌة للتجارة والتوكٌالت ) اٌتاكو ( ٌسرى رفاعى وشركاه  س -  96

 25422برلم       21191115

 64343برلم       21191115، تارٌخ :  422  2123/12/3ٌاسر ؼرٌب وشرٌكة  سارى حتى  -  97



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22113برلم       21191116، تارٌخ :  467  2123/11/29شركة هٌات تورز اوؾ امرٌكا ش.م.م  سارى حتى  -  98

 61542برلم       21191116، تارٌخ :  488  2121/11/11وحٌد اٌهاب وشرٌكته  سارى حتى -  99

 62239برلم       21191116، تارٌخ :  466  2122/1/21مصطفى عبدالمنعم وشرٌكاه  سارى حتى  -  111

 51367برلم       21191116، تارٌخ :  485    1نادر عادل فهمً ابراهٌم وشركاه  -  111

 47517برلم       21191117، تارٌخ :  521  2124/2/7رمزي التونً رفله وشركاه  ساري حتً  -  112

 21577برلم       21191117، تارٌخ :  514  2123/9/18مٌالد مرزوق وشركاه  سارى حتى  -  113

 21577برلم       21191117، تارٌخ :  514  2123/9/18اٌهاب مٌالد مرزوق وشركاه  سارى حتى  -  114

 21577برلم       21191117، تارٌخ :  514  2123/9/18ورثة / مٌالد مرزوق  سارى حتى  -  115
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــلتجا األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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