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عن  14584برلم  25195131، لٌد فى  555550555سماح عبد السالم عبد الرازق مختار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 الحى العاشر 6شمه  121ت ، بجهة : عمارة رلم سوبر مارك

عن  14551برلم  25195158، لٌد فى  5555550555ٌوسف احمد محمود ابراهٌم الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 العاشر من رمضان AB /18المطعه  c1تصنٌع و تعبئه و خلط المخصبات الزراعٌه السائله و تجارتها ، بجهة : 

، لٌد فى  155550555تب أحمد دمحم على على للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مك -  73

 12_الحى 444عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات ، بجهة : لطعه  14525برلم  25195113

عن تورٌدات  14534برلم  25195116لٌد فى  ، 555550555عبد الحمٌد صابر فرغلً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74
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 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة دمحم حمدان سلٌمان وشرٌكه أحمد رشوان عبد العظٌم   شركة  ،  نشاط تنظٌم حفالت ومؤتمرات والامة معارض ودعاٌة  -  1

 2555550555دار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة (  ،رأس مالها   واعالن )فٌما عدا اص

، عن نشاط تنظٌم حفالت ومؤتمرات والامة معارض ودعاٌة واعالن )فٌما عدا اصدار  14551برلم  25195121،لٌدت فى 

 15_مجمع عبد الممصود _عماره 5هة : مكتب رلم الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بج

،لٌدت فى  25550555شركة صالح عبد ربة عبد الرحمن وشرٌكته   شركة  ،  تجاره مستلزمات المصانع   ،رأس مالها    -  2
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عبدهللا رضا عبدهللا وشرٌكة   شركة  ،  الامع وتشغٌل مصنع لخلط وتعبئه المنظفات بكافه انواعها ومستحضرات التجمٌل  -  3
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، عن الامع وتشغٌل مصنع لخلط وتعبئه المنظفات بكافه انواعها  14532برلم  25195115،لٌدت فى  355550555

ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمبٌدات الحشرٌه والمستحضرات الطبٌه والبٌطرٌه المحلٌه واضافات االعالف والتصنٌع لدى 

 مٌر للصناعات الصغٌرةبالدور االرضى بمجمع شركه مصر اٌطالٌا لالنشاء والتع 952الغٌر ، بجهة : الوحدة رلم 
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منطمه  737عمارة  9، عن تورٌد وتجمٌع وصٌانه الغالٌات ومستلزماتها ، بجهة : وحدة رلم  14586برلم  25195131،لٌدت فى 

 السادس عشر الحى 4,5

برلم  25195115،لٌدت فى  185550555دمحم فؤاد وشرٌكٌه   شركة  ،  تورٌدات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة  ،رأس مالها    -  5

 _الحى الخامس عشر88عماره  2، عن تورٌدات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة ، بجهة : وحده رلم  14513



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 555550555اجهزه الكمبٌوتر وبٌع اجهزه الكمبٌوتر  ،رأس مالها    مروى محمود سٌف النصر وشرٌكتها   شركة  ،  صٌانه -  6

، عن صٌانه اجهزه الكمبٌوتر وبٌع اجهزه الكمبٌوتر ، بجهة : مجمع عبدالممصود االدارى  14481برلم  25195152،لٌدت فى 

 MC3الدور الثالث علوى لطعه رلم  15شمه  16عمارة 

،لٌدت فى  1555550555كة  ،  تجارة الزٌوت والشحومات الصناعٌه  ،رأس مالها   خالد حمزة حافظ حمزة وشرٌكٌه   شر -  7

 عمارة ب مركز المروة االردنٌه 6، عن تجارة الزٌوت والشحومات الصناعٌه ، بجهة : محل رلم  14554برلم  25195158

،لٌدت فى  15550555،رأس مالها    سعٌد السٌد حسن حسٌن اباظه وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وبٌع لطع غٌار السٌارات  -  8

 45، عن تجاره وبٌع لطع غٌار السٌارات ، بجهة : االمل مول محل رلم  14541برلم  25195117

حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكته   شركة  ،  المٌام باعمال تورٌد االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وتركٌبات هندسٌه كهربائٌه  -  9

، عن  14482برلم  25195152،لٌدت فى  1555550555المصانع وجمٌع انواع المعادن  ،رأس مالها   وتورٌد جمٌع مستلزمات 

المٌام باعمال تورٌد االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وتركٌبات هندسٌه كهربائٌه وتورٌد جمٌع مستلزمات المصانع وجمٌع انواع 

 دنٌهمركز العزم التجارى االر 15المعادن ، بجهة : محل رلم 

 1555550555عبدالوهاب سعد عبدالوهاب وشرٌكه   شركة  ،  استثمار وتطوٌر عمارى وتورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  15

 مركز الحى االول 15، عن استثمار وتطوٌر عمارى وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : محل رلم  14575برلم  25195135،لٌدت فى 

،  اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ونظم الحاسبات بمختلف انواعها  ٌحى عادل رفعت وشركاه   شركة  -  11

ونظم المعلومات االلكترونٌة ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها وانتجها وتطورها وتشغٌلها والتدرٌب علٌها انتاج وتطوٌر 

عمال التوصٌف والتصمٌم والامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل النظم المدمجه واجهزة التحكم االلى وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ا

وتداول البٌانات وانتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه والتصدٌر 

، عن اعمال  14547برلم  25195125،لٌدت فى  1555550555والتوكٌالت التجارٌة وتورٌد المنتجات   ،رأس مالها   

التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ونظم الحاسبات بمختلف انواعها ونظم المعلومات االلكترونٌة ولواعد البٌانات والتطبٌمات 

بمختلف انواعها وانتجها وتطورها وتشغٌلها والتدرٌب علٌها انتاج وتطوٌر النظم المدمجه واجهزة التحكم االلى وتشغٌلها والتدرٌب 

ها اعمال التوصٌف والتصمٌم والامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل وتداول البٌانات وانتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفه علٌ

 5من صوت وصورة وبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتورٌد المنتجات ، بجهة : وحدة رلم 

 الشروق مول35الدور االرضى لطعه  رلم 

ٌحى عادل رفعت وشركاه   شركة  ،  الصناعٌة والتورٌدات العامة والخدمات التسوٌمٌة ولامالت االعمال الكهروماكٌنٌكٌة  -  12

وااللكترونٌة ومماوالت شركات االتصال وعموم المماوالت وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  

، عن الصناعٌة والتورٌدات العامة والخدمات التسوٌمٌة  14547برلم  25195125،لٌدت فى  155555.000،رأس مالها   

ولامالت االعمال الكهروماكٌنٌكٌة وااللكترونٌة ومماوالت شركات االتصال وعموم المماوالت وعلى الشركة الحصول على كافة 

 مول الشروق35الرضى لطعه  رلم الدور ا 5التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

أحمد السعٌد السٌد معروف وشرٌكه   شركة  ،  مركز لصٌانه السٌارات وتجاره لطع غٌار السٌارات الجدٌده والمستعملة    -  13

، عن مركز لصٌانه السٌارات وتجاره لطع غٌار السٌارات  14555برلم  25195121،لٌدت فى  185550555،رأس مالها   

 35مجاور621المستعملة ، بجهة : الدور االرضى _لطعه الجدٌده و

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25195152، وفى تارٌخ    8145محمود مهدى دمحم عبدالكرٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد

تم محو/شطب    25195158، وفى تارٌخ    5456جمال لتجاره وتوزٌع المواد الغذائٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لمٌدالسجل  تم محو ا

تم محو/شطب السجل  تم    25195158، وفى تارٌخ    9572مجدى صالح حسن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل     25195159، وفى تارٌخ    8755انجى مدحت على رزق سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 2519/1/9تم محو المٌد بتارٌخ 

تم محو/شطب    25195115، وفى تارٌخ    6755دمحم عبد الرحٌم عباس عبد الرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب    25195113، وفى تارٌخ    4583ابراهٌم عبد العاطً ابراهٌم صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 تم محو المٌد السجل 

تم محو/شطب السجل     25195116، وفى تارٌخ    12257اسماعٌل غرٌب السٌد خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 تم محو المٌد

تم محو/شطب    25195122، وفى تارٌخ    13495عبدالرحمن ثروت السٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 محو المٌد السجل  تم

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد   25195127، وفى تارٌخ    4911اسعد جالل حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    15474ربٌع عبدالبالى احمد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 تم محو المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   14441عبدالحمٌد احمد احمد عطوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195152وفً تارٌخ ،   11119ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  جمٌل دمحم سعٌد -  2

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195153وفً تارٌخ ،   8831حمدى لاسم محمود لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195156وفً تارٌخ ،   11755نوح دمحم عادل عبدالرازق ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195158وفً تارٌخ ،   11158م عبدالحمٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رضا ابراهٌ -  5

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25195158وفً تارٌخ ،   8355صٌدلٌة د / شرٌف حمدى اسماعٌل ٌس اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   4555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195158وفً تارٌخ ،   13453اسالم شرٌف كمال عبداللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 نٌه ج  1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195159وفً تارٌخ ،   9723حسن فتحى مصطفى سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   15668رضا عبدالعزٌز دمحم الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195113وفً تارٌخ ،   11119جمٌل دمحم سعٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  25195113وفً تارٌخ ،   14151اشرف حسن ابراهٌم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195114وفً تارٌخ ،   14199عبدهللا السٌد وهبى احمد رفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 نٌه ج  455550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195114وفً تارٌخ ،   8958صادق عادل عبدالصادق عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  25195114وفً تارٌخ ،   15516برلم  مؤسسة المحجوب لتشكٌل المعادن والتورٌدات العمومٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  14

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195114وفً تارٌخ ،   11351احمد عزت سٌد احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555550555لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس   25195115وفً تارٌخ ،   14369مؤسسه سعٌد السواح للتورٌدات العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   755550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   11447،، سبك لٌده برلم عبدهللا احمد دمحم حسن  تاجر فرد  -  17

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   12532احمد دمحم عادل امٌن ابودفٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   1555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195116وفً تارٌخ ،   12257اسماعٌل غرٌب السٌد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195116وفً تارٌخ ،   15143جر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد دمحم حمدى سٌد مصطفى  تا -  25

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195116وفً تارٌخ ،   12966صباح دمحم دمحم دمحم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2555550555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195116وفً تارٌخ ،   11375احمد اٌمن عبدالعزٌز السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195117وفً تارٌخ ،   9841حمود دمحم ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صٌدلٌه دكتور اسالم م -  23

 جنٌه   1555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , تم ت  25195121وفً تارٌخ ،   9228دمحمجابر عبد الحلٌم ٌوسف ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195123وفً تارٌخ ،   11966بالل جمال عبدالفتاح ابوالخٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 ه جنٌ  5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195123وفً تارٌخ ،   14391سامى مصطفى على عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   14548، سبك لٌده برلم مكتب رجب السعٌد السٌد عواد للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  تاجر فرد ، -  27

 جنٌه   555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195123

تم تعدٌل رأس المال ,   25195128وفً تارٌخ ،   11869ابراهٌم عبدالحمٌد نصار على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   15555550555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   25195128وفً تارٌخ ،   14527معتز محمود عبد السمٌع مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195129وفً تارٌخ ،   14468ر فرد ،، سبك لٌده برلم أحمد دمحم احمد عطٌه  تاج -  35

 جنٌه   355550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195129وفً تارٌخ ،   15254الغبارى للبالستٌن والتورٌدات العمومٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   15555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195129وفً تارٌخ ،   13975اٌهاب لطفى محمود مسلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195129وفً تارٌخ ،   14355عزٌز دمحم عبد العزٌز جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبد ال -  33

 جنٌه   455550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  25195131وفً تارٌخ ،   12545دمحم احمد عوض هللا عدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195151وفً تارٌخ  14478احمد جمال دمحم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 49دور علوى سنتر الزهور مجاورة  25، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  25195151وفً تارٌخ  5998سعٌد حسٌن سعد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ، الحوض الطوٌل بنشاط بٌع اعالف وتعبئه الزرة

تم تعدٌل العنوان ,  25195152وفً تارٌخ  7662عبدالرحمن شولى دمحم حسن الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 بملن/ لطٌف رٌاض محفوظ 6جنوب غرب أ 222وصف الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  14479ٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    باسم مصٌلحى الس -  4

 8مول الشركه العربٌه شمه  28لطعه  1الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  14485ابو بكر مصطفى حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 مول ابو النجا MC2أ/ دور ثانى علوى /لطعة  8ٌر:   ، وحدة رلم الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  14483عبد الستار نفادى دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 31سوق المجاوره 19الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195152وفً تارٌخ  14485د ،  سبك لٌده برلم    أحمد السٌد دمحم األنوار ، تاجر فر -  7

 35/مجاورة4/مربع14/عمارة15، الوحدةرلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  14487شولً شولً بدوي ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ـ العاشر من رمضان  2555التانً علوي ـ سٌنكو  ـ الدور 25الـتأشٌر:   ، مكتب 

وفً تارٌخ  14484مكتب اٌمن سعٌد حجازى سالم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 6/شارع 126/لطعه 19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مج 25195152

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195153وفً تارٌخ  14495ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه كمال شاكر حنا ، تاج -  15

 _الصفا مول 1الدور االول مدخل  151، وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  25195153وفً تارٌخ  14494عبد الرحمن سالم دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 27/مجاورة  125/المطعه 4، الوحدة رلم وصف الـتأشٌر:   

وفً تارٌخ  14489مكتب دمحم على دمحم سالم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 24محل  38سنتر  38تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة  25195153

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  9851د ،  سبك لٌده برلم    احمد نصر نصر اسماعٌل ، تاجر فر -  13

 اسواق الجمله المرحله الرابعه االردنٌه  27الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  14492اسالم خلف عبد الظاهر مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 1348لطاع د المطعه  15حى الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  14491دمحم عادل دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 _الحى العاشر 12_عمارة 11الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195153فً تارٌخ و 14493دمحم عبد الجواد عبد التواب طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

  4سوق الخضار_المجاوره  8وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  8831حمدى لاسم محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لمدٌنه الرئٌسى مرحلة ثانٌهمركز ا 3الدور الثانى العلوى بالمطعه رلم  C 25الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195153وفً تارٌخ  14488محمود اشرف دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 اسواق الجمله المرحله الرابعه االردنٌه العاشر من رمضان65، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25195156وفً تارٌخ  14497فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن فوزى مصطفى ابراهٌم عوض هللا ، تاجر -  19

 36هاٌدى سنتر مجاورة  6,5, وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195156وفً تارٌخ  14498هانى فكرى مرعى السباعى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

      27دور اول علوى مركز ابوالنجا لطعه  15وصف الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  14499عالء عبدالودود دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ملن/ فوزى احمد ابراهٌم 49ج سنتر المجاورة  6, 4الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195156وفً تارٌخ  14495السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المنعم سعٌد عبد المنعم  -  22

 _جرش مول 18وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  14496دمحم ابراهٌم كامل عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ملن/ حسن فتحى السٌد C8 98الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  14496دمحم ابراهٌم كامل عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، ش فاطمه الزهراء ارض المستشار بملن / دمحمى فضل على

تم تعدٌل العنوان ,  25195156وفً تارٌخ  11755ك لٌده برلم    نوح دمحم عادل عبدالرازق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  25

 ملن/ مجدى جوهر دمحم داود 141وحدة  MC2 27وصف الـتأشٌر:   ، الجوهره مول لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  14551ٌوسف احمد محمود ابراهٌم الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 العاشر من رمضان  AB /18المطعه  c1أشٌر:   ، وصف الـت

وفً تارٌخ  14552مكتب معاز احمد منٌب احمد دمحم للرحالت الداخلٌه و نمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 العاشر -ٌم تمسٌم تربٌه وتعل 6مجاوره  155تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الشمه الدور االرضً لطعه  25195158

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  14553محمود دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 15حى  163الـتأشٌر:   ، ش 

ن , تم تعدٌل العنوا 25195159وفً تارٌخ  14558صبرى نبٌل متولى عبد الرحمن حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 _مبنى صٌدناوى _مركز الحى االول 211وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195159وفً تارٌخ  11372هناء فتحى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

  3ب الدور االرضى شمه 8عماره  66، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195159وفً تارٌخ  14556دمحم السٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 65_بالزا مول _الدور االرضى _مجاورة 6، محل رلم 

ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعد 25195159وفً تارٌخ  14556دمحم السٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 65دور ارضى بالزا مول مجاورة  5، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  14555لبنى عبد العزٌز دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 _الحى السادس عشر 361_مبنى ع3_منطمة 4الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  14556بد الفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد ع -  34

 65/دور ارضى بالزا مول /مجاورة 5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  14556دمحم السٌد عبد الفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

  65بالزا مول الدور االرضى مجاورة  6الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  14559دمحم عبد الحمٌد الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 _دور اول علوى 65_عمار61الـتأشٌر:   ، المجاوره

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  14557جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال عبد الناصر حسٌن على ، تا -  37

 55/مدخل د /مجاورة 18/عمارة رلم 15وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

وفً  14512مكتب دمحم السٌد عبد الحكٌم السٌد للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ثان العاشر474لطعه 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى الرابع عشر أ/ 25195115تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  14514على بندارى على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 5_شمه 23_عماره 66الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  14516اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أحمد ابراهٌم محمود عبده ، ت -  45

 د23/لطعة 12ب /مجمع سٌنا مول /الحى 16الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  14515عماد عبد الحلٌم على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 1/شمة 7/عمارة 3_م15، مجاورة الـتأشٌر:   

وفً  14511مكتب عبد العزٌز احمد كامل سلٌم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمان سنتر مدخل ن_وحده  25195115تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  14515رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على دمحم دمحم صالح ، تاجر ف -  43

 6ب _شمه9_عماره 66الـتأشٌر:   ، مجاوره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  14519خالف على حسٌن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 2(/شمة /نموذج )و12/عمارة 15الـتأشٌر:   ، المجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  14522المغاورى للتورٌدات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الطابك االرضى بمشروع جراند مول 22الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113رٌخ وفً تا 14518دمحم جالل عباس عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 59مجاوره  3نموذج ب هاٌدى سنتر  16الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  14524دمحم فتحى ابراهٌم الكفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 نموزج د 15عمار  2الـتأشٌر:   ، مول نجوم الصفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  14521رضا ربٌع عبد الغفار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 /االردنٌة 3/المصرٌة سنتر 85الـتأشٌر:   ، محل 

رٌخ وفً تا 14525مكتب أحمد دمحم على على للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 12_الحى 444تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعه  25195113

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195113وفً تارٌخ  14523هٌثم دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 4عمارة  7محل رلم  2دلتا سنتر  7، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  15165فرد ،  سبك لٌده برلم     مدحت رمضان مرزق مجاهد ، تاجر -  51

 الدور االرضى ملن دمحم حسن دمحم 283الـتأشٌر:   ، المجاورة الثامنه لطعه 

وفً تارٌخ  14517مكتب على متولى عبد الجواد ٌوسف للرحالت الداخلٌة ونمل عمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 14_الحى 47تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة  25195113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  13519على عبدالعزٌز عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الدورالثانى العلوى _ االردنٌه 17وحده  2555سٌنكو  31وصف الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  14526دمحم عبد العزٌز دمحم بسٌونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 19/مجاورة 126/لطعة 1الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25195114وفً تارٌخ  11521احمد حسٌن دمحم دمحم نوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الدور االرضى عمارة )د(الماسة مول  4الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  8958صادق عادل عبد الصادق عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الدور االول  4مربع  31مجاوره  514وصف الـتأشٌر:   ، المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  8958دل عبد الصادق عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صادق عا -  57

 2555سٌنكو  13وصف الـتأشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  8958صادق عادل عبدالصادق عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الدور االول بنشاط مركز خدمه وصٌانه ولطع غٌار السٌارات  4مربع  31مجاوره  514:   ، المطعه الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  8958صادق عادل عبدالصادق عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

  2555سٌنكو  13الـتأشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195114وفً تارٌخ  14528دمحم أحمد حسن أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 64مج  28عمار  2، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  11554رضا للكٌماوٌات ومعالجة المٌاه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 1المصرٌه سنتر  13تأشٌر:   ، شمة وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  14525أحمد دمحم دمحم على شباط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 5/مجاورة 57/عمارة 2الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  14527معتز محمود عبد السمٌع مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم ثانى العاشر  5محل  65وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195115وفً تارٌخ  14531ٌاسر سٌد دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 _مشروع جراند مول 18، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  14535ٌد أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه سعٌد منصور س -  65

 6محل رلم  25الـتأشٌر:   ، سوق المجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195115وفً تارٌخ  14529أحمد أحمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 /لطاع أ/الحى العاشر 555رضى /لطعه /دور ا1شمة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195116وفً تارٌخ  14533ولٌد دمحم هاشم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الحى الثالث 18مجاورة  75، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116تارٌخ وفً  15143احمد دمحم حمدى سٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

  85للمطعه رلم  C6بالمنطمه الصناعٌه  38الـتأشٌر:   ، اضافه المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  14534عبد الحمٌد صابر فرغلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ز العالمى للتطوٌر العمارىاالردنٌه المرك 112الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  11375احمد اٌمن عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 د55مجاورة  16عمارة  7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195116ً تارٌخ وف 14536صباح عثمان عبدالواحد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 45ج الدور االرضى مشروع الشروق سنتر مج 18وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  14538خالد عبدالمادر دمحم زكى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 ج ج بمشروع هاٌدى سنترنموذ 36مجاورة  19و  18وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  11375احمد اٌمن عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 د 55مجاورة  16عمارة  7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195116وفً تارٌخ  14535احمد دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 69مج 51لطعه رلم 

 14537مكتب دمحم عبدالحى السٌد محمود للنمل والرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 2ل رلم مح 9مربع ب منزل  14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة  25195116وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  12257اسماعٌل غرٌب السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتأشٌر:   ، شلشلمون ملن غرٌب السٌد خلٌل 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25195117وفً تارٌخ  11598دمحم عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 بملن/ احمد عثمان السٌد B3مجمع تبارن الصناعى بالمنطمه الصناعٌه شرق  Jمبنى  147الـتأشٌر:   ، الوحدة الصناعٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  14544لولا للمماوالت والتطوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 8مجاورة  275شمه بالدور االرضى عمار  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  14543سامى محسوب احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 البترا مول االردنٌه  9الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  14545د ،  سبك لٌده برلم    مكتب اٌمن دمحم السٌد سعٌد جادو للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فر -  85

 196لطاع د لطعه  14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى  25195117

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  6839رافت عبدالمنعم متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 B2فى المنطمه الصناعٌه   E 4-5المطعه الـتأشٌر:   ، جزء من المصنع الممام على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  6839رافت عبدالمنعم متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 1المركز التجارى االدارى السكنى المصرٌه سنتر  MC3 23ب اول علوى عمار رلم 6الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  14545عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نسمه احمد -  83

 المعراج سنتر 38مجاورة  32الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  6839رافت عبد المنعم متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 بنشاط/ تصنٌع المنتجات البالستٌكٌه  B2المنطمه الصناعٌه  E 4 - 5:   ، جزء من المصنع الممام على المطعه رلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  14539مصطفى ٌحى عبدالعزٌز حمزه منجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 31ع أ ش - 4وصف الـتأشٌر:   ، االردنٌه اال حالم م

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  14546دمحم عبدالمنعم دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 تمسٌم محامٌن مصر الجدٌدة 2,1لطعه  12الـتأشٌر:   ، مجاورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195117وفً تارٌخ  14542محمود دمحم نبٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ب سنتر الشروق 14محل  45، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  14554غاده عبد الحلٌم عبد الرحمن سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 4/وحدة رلم15/عمارة 1وصف الـتأشٌر:   ، الحى السادس عشر/ منطمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  14552دمحم سمٌر السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ( /مبانى صٌدناوى / المجاورة الرابعة /امام مسجد التوحٌد 1الـتأشٌر:   ، محل رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121تارٌخ  وفً 14549هند طه على صالح الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 14/ لطاع أ /الحى 347الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  14553ولٌد اسماعٌل دمحم عبد الحمٌد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ج/مجمع الكٌنج للصناعات الصغٌرة  23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  14441الحمٌد احمد احمد عطوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  92

 سنتر نجوم الصفا mc3 319نموذج ب الدور االرضى لطعه  15الـتأشٌر:   ، الوحده رلم 

وفً تارٌخ  14548د ،  سبك لٌده برلم    مكتب رجب السعٌد السٌد عواد للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فر -  93

 لطاع ب الحى العاشر  655تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضى لطعه  25195121

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  14557السٌده عثمان مبرون مبرون بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 59مجاوره 32نموذج د عماره  4دة رلم وصف الـتأشٌر:   ، وح

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  9555احمد عبدالوهاب منصور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 أ_سنتر مكه153وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

وفً تارٌخ  14555ك لٌده برلم    مكتب أحمد صبحى منصور للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سب -  96

 الشباب 46/مج 71/عمارة رلم 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم  25195122

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  14556دمحم عبد العاطى خلٌل دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 157عه _لط28وصف الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  14558حامد نصحى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 1شمه  1مربع  4عمارة  33الـتأشٌر:   ، مجاورة 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25195123وفً تارٌخ  14565دمحم مصطفى على عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 c2عنبر أ نموذج أ المنطمه الصناعٌه  28الـتأشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  14559حسن محمود عبدالوهاب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 مول المعراج  38مجاورة  35وصف الـتأشٌر:   ، محل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  11966بوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بالل جمال عبدالفتاح ا -  151

 عمارة رلم ب مول العزم االردنٌه ملن جمال عبدالفتاح ابو الخٌر 7الـتأشٌر:   ، شمه 

تعدٌل العنوان , وصف تم  25195123وفً تارٌخ  14562خلٌل عطٌه خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 مدخل ب 2محل رلم  4عمارة  49الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم  25195123وفً تارٌخ  14561مكتب خاطر للرحالت الداخلٌه ونمل عمال المصانع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الدور االرضى 875لطعه  15تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  14565الرفاعى الرفاعى أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  154

 12_محل رلم 7_عماره44الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  11795هشام عونى دمحم منازع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 45الدور االرضى سنتر الشروق مجاوره  15014ر:   ، محل رلم الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  14566محمود حسن عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 49سنتر الزهور مجاورة  54الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195127وفً تارٌخ  14564ه برلم    عٌده دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  157

 مجموعه )ج( 4_2، مركز الحى االول محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  11795هشام عونى دمحم منازع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 45نتر الشروق مجاوره الدور االرضى س 15014الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  7799نجالء عبدالحلٌم عبدالحمٌد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 ووبنشاط تصنٌع صابون  c8المنطمه الصناعٌة  127وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  14575لٌده برلم    دمحم ابراهٌم مسٌل المنسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  115

 سما االردنٌه مرحله الرابعة  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  7658ابراهٌم عبدالرحمن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 مرحلة اولى مشروع سٌتى سنتر  mc3ر االرضى لطعة الدو3مبنى 17الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  14568شٌماء دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 علوى 2الـتأشٌر:   ، سنتر االسراء والمعراج/محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  14569ده برلم    سامح صبحى عبد المالن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  113

 أ6جنوب غرب 228وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان  25195128وفً تارٌخ  7799نجالء عبد الحلٌم عبد الحمٌد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 c8 المنطمه الصناعٌة 127, وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان  25195128وفً تارٌخ  7799نجالء عبد الحلٌم عبد الحمٌد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 c8 129, وصف الـتأشٌر:   ، لطعة 

ارٌخ وفً ت 14567مكتب دمحم عبده عوض سلٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الحى العاشر 154عماره  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه رلم  25195128

تم تعدٌل  25195129وفً تارٌخ  15254الغبارى للبالستٌن والتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 بملن شركة/ الهدى للصناعات الهندسٌة 92,15ألطعه 3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  14571بك لٌده برلم    خالد ابراهٌم حنفى دمحم ، تاجر فرد ،  س -  118

 3مربع  48مجاورة  25عمارة  9الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  14574ولٌد سعٌد صالح دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 صر اٌطالٌا _مجمع م914الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  13975اٌهاب لطفى محمود مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن منال احمد صالح دمحم  6المنطمة الصناعٌة جنوب غرب أ 65الـتأشٌر:   ، المصنع رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14572لٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب اٌناس احمد حسن احمد ابراهٌم للرحالت الداخ -  121

 14/ الحى 48/عمارة 15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه  25195129وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  14576حسٌن جسن عبداللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 2أ 482ٌر:   ، الحى الرابع عشر لطعه رلم الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  14577احمد فؤاد فؤاد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 االردنٌه Mc3 32الدور االول المركز العالمى مركز المدٌنه لطعه  77الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  14578د فهمى على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر رٌاض احم -  124

 العاشر مول امام نادى الرواد 522,  22وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25195135وفً تارٌخ  14585عبدهللا ابراهٌم مصطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 سنتر الصفا مول 27محل رلم  62وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  14579حاتم دمحم عبدهللا عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الحى العاشر 558الـتأشٌر:   ، الدور االرضى لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  14581هر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نفٌسه احمد محمود حسنى ما -  127

 mc2لطعه 2555سٌنكو  6وصف الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  14587محمود حلمً محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 38مجاورة  1ارهعم7الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  12545دمحم احمد عوض هللا عدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 سنتر الصباح _االردنٌة  3عمار  7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131ارٌخ وفً ت 14582سماح صابر اسماعٌل دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 35/مجاورة 151دور ارضى /لطعة  1وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  8845دمحم جمال ابراهٌم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، شرارة االخٌوة بنشاط مكتب مماوالت عامه 

وفً تارٌخ  14583مكتب رضا احمد دمحم عطٌه للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 12الحى  3لطاع س منطمة  22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة  25195131

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  14584  سماح عبد السالم عبد الرازق مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  133

 الحى العاشر  6شمه  121وصف الـتأشٌر:   ، عمارة رلم 

تم تعدٌل  25195131وفً تارٌخ  14585شلبى لتجاره االدوات الكهربائٌه والصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 mc3 26مركز الصباح التجارى بالمنطمه  1م عماره رل 6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195153وفً تارٌخ  9851احمد نصر نصر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 انع والمواد والبالستٌكٌه والكٌماوٌه ومواد اللف والحزماصبح النشاط تورٌد وتجاره ومستلزمات المص

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195153وفً تارٌخ  8831حمدى لاسم محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اصبح النشاط ببٌع لطع غٌار واكسسوارات سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195156وفً تارٌخ  15952ك لٌده برلم   ٌاسر فتحى عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سب -  3

 التأشٌر:  اصبح النشاط/ تورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تجاره 25195113وفً تارٌخ  882عادل دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 والمماوالت المتكاملة والتنمٌة والخدمات وتورٌد مستلزمات البناء واألثاث

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اصبح 25195113وفً تارٌخ  13792دمحم سعد دمحم عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 النشاط تورٌدات عمومٌه والمماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195114وفً تارٌخ  11554م   رضا للكٌماوٌات ومعالجة المٌاه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  6

 التأشٌر:  مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195114وفً تارٌخ  14316خالد عادل دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تجاره مواد غذائٌه وجمله ولطاعى

تم تعدٌل النشاط , 25195114وفً تارٌخ  13519على عبدالعزٌز عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر:  المماوالت العامة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195114وفً تارٌخ  8958صادق عادل عبدالصادق عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 ر:  تورٌدات ومماوالت كهرومٌكانٌكٌه وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات عزل ونسٌجالتأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  12532احمد دمحم عادل امٌن ابودفٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  13715،  سبك لٌده برلم   شٌماء حمود عبداالله عبدالرب ، تاجر فرد  -  11

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌد مستلزمات المصانع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195115وفً تارٌخ  14524السٌد دمحم حسن السٌد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  3362ور مصطفً المرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم منص -  13

 التأشٌر:  مكتب نمل عمال ورحالت داخلٌة ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195116وفً تارٌخ  12257اسماعٌل غرٌب السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ح النشاط مزرعه لتربٌه المواشى الحالبه وتسمٌن المواشىالتأشٌر:  اصب

تم تعدٌل النشاط , 25195116وفً تارٌخ  12921ٌمنى حسٌن دمحم محٌى الدٌن احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , 25195116وفً تارٌخ  8359جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالفتاح صالح دمحم اسماعٌل عبدالكرٌم ، تا -  16

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195117وفً تارٌخ  15588سهام ابو المحاسن ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 البسالتأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد االكسسوارات والم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195117وفً تارٌخ  13514دٌفٌد صبرى عٌاد عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  اصبح النشاط/ تجاره االلمشه وبوالى التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195117وفً تارٌخ  11598دمحم عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اصبح النشاط/ صناعات بالستٌكٌه وتصنٌع منتجات حمن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195121وفً تارٌخ  14295دمحم احمد السٌد السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اضافه نشاط صناعات هندسٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195121وفً تارٌخ  14417تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد على حسن ابراهٌم ،  -  21

 تصدٌر وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل 25195121وفً تارٌخ  9586ابو العال للتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 مماوالت واعمال هندسٌه النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط

وفً تارٌخ  9586ابو العال للتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت واعمال هندسٌه25195121

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195122وفً تارٌخ  9341برلم    دمحم احمد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  24

 تصنٌع وتجمٌع لوحات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195123وفً تارٌخ  8981احمد السٌد منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافه نشاط تصنٌع لوحات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , 25195128وفً تارٌخ  7799م عبدالحمٌد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء عبدالحلٌ -  26

 وصف التأشٌر:  تصنٌع صابون

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195129وفً تارٌخ  8359ام هاشم السٌد ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 مكتب رحالت ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 25195129وفً تارٌخ  15254الغبارى للبالستٌن والتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر:  صناعات بالستٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195131وفً تارٌخ  12545دمحم احمد عوض هللا عدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 شٌر:  تجارة وتورٌدات مهمات االمن الصناعىالتأ

وفً تارٌخ  9812مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات فاٌك عبدالعزٌز دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اصبح النشاط مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات25195131

تم تعدٌل النشاط , 25195131وفً تارٌخ  9812فاٌك عبدالعزٌز دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب رحالت -  31

 وصف التأشٌر:  اصبح النشاط مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  14488تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود اشرف دمحم دمحم ،  -  1

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195158وفً تارٌخ  14553محمود دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  14519خالف على حسٌن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195116وفً تارٌخ  14535احمد دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

وفً تارٌخ  14548السٌد عواد للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب رجب السعٌد -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  14574ولٌد سعٌد صالح دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  14478احمد جمال دمحم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195159وفً تارٌخ  14558صبرى نبٌل متولى عبد الرحمن حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  14515دمحم على دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

وفً  14537مكتب دمحم عبدالحى السٌد محمود للنمل والرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 م تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصت25195116تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  14544لولا للمماوالت والتطوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195128وفً تارٌخ  7799نجالء عبد الحلٌم عبد الحمٌد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  14571خالد ابراهٌم حنفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد25195153وفً تارٌخ  14491دمحم عادل دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195153وفً تارٌخ  14493دمحم عبد الجواد عبد التواب طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت25195156وفً تارٌخ  14498هانى فكرى مرعى السباعى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  14524دمحم فتحى ابراهٌم الكفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع25195115وفً تارٌخ  14535اٌه سعٌد منصور سٌد أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  14549هند طه على صالح الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة25195135وفً تارٌخ  14579حاتم دمحم عبدهللا عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  14581نفٌسه احمد محمود حسنى ماهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25195152وفً تارٌخ  14483عبد الستار نفادى دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195156وفً تارٌخ  14497اٌمن فوزى مصطفى ابراهٌم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25195114وفً تارٌخ  14527معتز محمود عبد السمٌع مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  14538خالد عبدالمادر دمحم زكى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14545مكتب اٌمن دمحم السٌد سعٌد جادو للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195117

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  14553ولٌد اسماعٌل دمحم عبد الحمٌد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195153وفً تارٌخ  14492اسالم خلف عبد الظاهر مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195156وفً تارٌخ  14499عالء عبدالودود دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195115ٌخ وفً تار 14531ٌاسر سٌد دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  14536صباح عثمان عبدالواحد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  6839رافت عبدالمنعم متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  14585عبدهللا ابراهٌم مصطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195131وفً تارٌخ  14587محمود حلمً محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  14485أحمد السٌد دمحم األنوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  14515لحلٌم على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد عبد ا -  36

 التأشٌر: خاص

وفً  14511مكتب عبد العزٌز احمد كامل سلٌم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 صف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , و25195115تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  14525أحمد دمحم دمحم على شباط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14555مكتب أحمد صبحى منصور للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 م تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصت25195122

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  14556دمحم عبد العاطى خلٌل دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14567  مكتب دمحم عبده عوض سلٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195128

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  14516أحمد ابراهٌم محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  14518دمحم جالل عباس عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  14562خلٌل عطٌه خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195153تارٌخ  وفً 14494عبد الرحمن سالم دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  14556دمحم السٌد عبد الفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  14559دمحم عبد الحمٌد الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  14526دمحم عبد العزٌز دمحم بسٌونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195121تارٌخ  وفً 14554غاده عبد الحلٌم عبد الرحمن سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  14568شٌماء دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  14569سامح صبحى عبد المالن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195131وفً تارٌخ  14585شلبى لتجاره االدوات الكهربائٌه والصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152ٌخ وفً تار 14479باسم مصٌلحى السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  14485ابو بكر مصطفى حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  14522المغاورى للتورٌدات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  11375احمد اٌمن عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 25195117وفً تارٌخ  14543سامى محسوب احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  14557السٌده عثمان مبرون مبرون بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25195123ارٌخ وفً ت 14561مكتب خاطر للرحالت الداخلٌه ونمل عمال المصانع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  14578عبٌر رٌاض احمد فهمى على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  14582سماح صابر اسماعٌل دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195156وفً تارٌخ  14495عبد المنعم سعٌد عبد المنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195156وفً تارٌخ  14496دمحم ابراهٌم كامل عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  14528دمحم أحمد حسن أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195117وفً تارٌخ  14539طفى ٌحى عبدالعزٌز حمزه منجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مص -  65

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  14575دمحم ابراهٌم مسٌل المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14583رضا احمد دمحم عطٌه للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب -  67

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195131

شركة تم تعدٌل نوع ال25195131وفً تارٌخ  14584سماح عبد السالم عبد الرازق مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195159وفً تارٌخ  14556دمحم السٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  14514على بندارى على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  14521رضا ربٌع عبد الغفار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  14552دمحم سمٌر السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  14559حسن محمود عبدالوهاب عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195127وفً تارٌخ  14564عٌده دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  14487بدوي ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شولً شولً  -  75

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14489مكتب دمحم على دمحم سالم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 ٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأش25195153

وفً تارٌخ  14552مكتب معاز احمد منٌب احمد دمحم للرحالت الداخلٌه و نمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195158

وفً تارٌخ  14525لم   مكتب أحمد دمحم على على للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  78

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195113

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  14534عبد الحمٌد صابر فرغلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  14545نسمه احمد عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  14577احمد فؤاد فؤاد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195158وفً تارٌخ  14551ٌوسف احمد محمود ابراهٌم الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14517مكتب على متولى عبد الجواد ٌوسف للرحالت الداخلٌة ونمل عمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195113

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195116وفً تارٌخ  14533،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم هاشم السٌد ، تاجر فرد -  84

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  14546دمحم عبدالمنعم دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  11795برلم    هشام عونى دمحم منازع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  86

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  14576حسٌن جسن عبداللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14484ركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب اٌمن سعٌد حجازى سالم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الش -  88

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195152

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  14555لبنى عبد العزٌز دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195117وفً تارٌخ  14542محمود دمحم نبٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  14565دمحم الرفاعى الرفاعى أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  14495كمال شاكر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  14557احمد جمال عبد الناصر حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14512ٌد عبد الحكٌم السٌد للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب دمحم الس -  94

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195115

تأشٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصف ال25195115وفً تارٌخ  14529أحمد أحمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  14566محمود حسن عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

وفً  14572مكتب اٌناس احمد حسن احمد ابراهٌم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195129تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  14523هٌثم دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 25195114وفً تارٌخ  8958صادق عادل عبد الصادق عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  14558حامد نصحى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 25195123وفً تارٌخ  14565دمحم مصطفى على عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ن للمماوالت العامه  الى: اٌمٌ 15952تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195152،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: الفا انتر ناشٌونال لمستلزمات المصانع   9851تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195153،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الندي للمماوالت   6594تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195156،  فى تارٌخ :   -  3

   F.T.Cالى: الوسام لألثاث والتجاره والماوالت  882تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195113: ،  فى تارٌخ   -  4

 الى: نابولى سبورت للتورٌدات العمومٌه   15165تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195113،  فى تارٌخ :   -  5

الى: اللوتس للتورٌدات العمومٌه والمماوالت  13792بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 25195113،  فى تارٌخ :   -  6

 العامه  

الى: الشباب لتجاره الواد الغذائٌه جمله  14316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195114،  فى تارٌخ :   -  7

 ولطاعى  

 الى: هٌدروتن للكٌماوٌات ومعالجه المٌاه   11554ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد25195114ٌ،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: فورٌو لتورٌد مستلزمات المصانع   13715تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: مكتب االٌمان للرحالت ونمل العمال   3362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: ابوسته للمماوالت المتكامله   13193تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: ال ٌوجد   12257تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195116،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: ماركه لتجاره االلمشه وبوالى التصدٌر   13514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195117،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: االمل اٌجٌبت للصناعات الهندسٌه   14295تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195121،  فى تارٌخ :   -  14

الى: ثرى واى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال  15265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195121،  فى تارٌخ :   -  15

 الشركات  

انترناشونال للتورٌدات العمومٌة الى: تبارن  7589تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195122،  فى تارٌخ :   -  16

 والصناعٌة  

الى: مؤسسه مجا االمل لتجارة المالبس  13938تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195122،  فى تارٌخ :   -  17

 الجاهزة  

 لرحالت الداخلٌة ونمل العمال  الى: الجمال ل 14344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195128،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: دكتور فارما للصناعات الدوائٌه   11869تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195128،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: الغبارى للصناعات البالستٌكٌة   15254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: مكتب الضحى للرحالت ونمل عمال   8359تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال  9812تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  22

 الشركات فاٌك عبدالعزٌز دمحم سٌد  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

  تعدٌالت السجل التجارى شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 6856مجدي فاروق دمحم احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195153وفً تارٌخ   ، 6856دمحم نجاح وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 6856مجدي فاروق دمحم احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195153وفً تارٌخ   ، 6856دمحم نجاح وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195125وفً تارٌخ   ، 14582عصام سالم على دمحم وربٌع على دمحم على شما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

تم تعدٌل رأس  25195127وفً تارٌخ   ، 14538تامر عادل فهٌم مسعود عوض وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1555550555ال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,  25195127وفً تارٌخ   ، 11851حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195127وفً تارٌخ   ، 11851ن  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته شركة تضام -  8

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195127وفً تارٌخ   ، 11851حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   1555550555ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال ,  25195127وفً تارٌخ   ، 11851ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195128وفً تارٌخ   ، 7451دالحنان البلتاجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة مصطفى عب -  11

 جنٌه   25555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195128خ   ،وفً تارٌ 7451شركة مصطفى عبدالحنان البلتاجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   25555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195135وفً تارٌخ   ، 7631احمد ابراهٌم المكاوى وشركاؤه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   7555550555مالها ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال  25195131وفً تارٌخ   ، 12885شركه حازم صموئٌل وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

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

تم تعدٌل رأس المال  25195131وفً تارٌخ   ، 12885ا برلم ،شركه حازم صموئٌل وشركائه شركة تضامن  ، سبك لٌده -  15

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  12692 دمحم عكاشه دمحم عوض وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  1

بالعنبر رلم ج بالدور االرضى بمجمع كٌنج للصناعات الصغٌرة بالمنطمه الصناعٌه  8وصف الـتأشٌر:   ، الوحدة الصناعٌه رلم 

B1  لطعهvif 

تم تعدٌل  25195158وفً تارٌخ  12692ناصر ربٌع عبدالحمٌد سٌد احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

بالعنبر رلم ج بالدور االرضى بمجمع كٌنج للصناعات الصغٌرة بالمنطمه  8العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الوحدة الصناعٌه رلم 

 vifلطعه  B1الصناعٌه 

تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ  13146دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اٌهاب  -  3

 سنتر عمان ب االردنٌه 1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان  25195159وفً تارٌخ  13146اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 سنتر عمان ب االردنٌه 1, وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ  13146اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 سنتر عمان ب االردنٌه 1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان  25195159وفً تارٌخ  13146 ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اٌهاب دمحم السٌد دمحم -  6

 سنتر عمان ب االردنٌه 1, وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ  13146اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 سنتر عمان ب االردنٌه 1وان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه العن

تم تعدٌل العنوان  25195159وفً تارٌخ  13146اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 سنتر عمان ب االردنٌه 1, وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  11257ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم احمد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، توص -  9

 13و5نموذج  ج مجمع الصناعات الصغٌر العمار رلم  C2وصف الـتأشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 25195153وفً تارٌخ  6856ه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   مجدي فاروق دمحم احمد وشركا -  1

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تم تعدٌل النشاط 25195153وفً تارٌخ  6856دمحم نجاح وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 ركة تضامن, وصف التأشٌر:  ش

تم 25195153وفً تارٌخ  6856مجدي فاروق دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل النشاط 25195153ٌخ وفً تار 6856دمحم نجاح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

نجوى شولى شحاته وشرٌكها ، شركة تضامن  اصبح غرض الشركه تجاره العدد واالالت ومستلزمات المصانع والورش  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195153وفً تارٌخ  11269وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد الصبوه وشركاه ، شركة تضامن  اصبح غرض الشركه تجارة االدوات المنزلٌه واالجهزه الكهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195156وفً تارٌخ  13672

زلٌه واالجهزه الكهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم   احمد الصبوه وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح غرض الشركه تجارة االدوات المن -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195156وفً تارٌخ  13672

اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ تجارة مواد التعبئه والتغلٌف ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم25195159وفً تارٌخ  13146

اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ تجارة مواد التعبئه والتغلٌف ،  سبك لٌدها برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195159وفً تارٌخ  13146

اهٌم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط/ تجارة مواد التعبئه والتغلٌف ،  سبك لٌدها برلم   اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابر -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195159وفً تارٌخ  13146

،  سبك لٌدها برلم   اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط/ تجارة مواد التعبئه والتغلٌف  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195159وفً تارٌخ  13146

اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ تجارة مواد التعبئه والتغلٌف ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت25195159وفً تارٌخ  13146

اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط/ تجارة مواد التعبئه والتغلٌف ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195159وفً تارٌخ  13146

ارة المستشفٌات وتجارة وتوزٌع االجهزة الطبٌه واالثاث واالثاثات مختار رشاد وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط اد -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195115وفً تارٌخ  727الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

ثاث واالثاثات مختار رشاد وشركا ه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط ادارة المستشفٌات وتجارة وتوزٌع االجهزة الطبٌه واال -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195115وفً تارٌخ  727الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

امٌرة توفٌك وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط ادارة المستشفٌات وتجارة وتوزٌع االجهزة الطبٌه واالثاث واالثاثات  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195115وفً تارٌخ  727الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌه  -  17

 لنشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا25195127وفً تارٌخ  11851كهربائٌه والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌه  -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195127وفً تارٌخ  11851كهربائٌه والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌه حسٌن دمحم ابراهٌم و -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195127وفً تارٌخ  11851كهربائٌه والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

كٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌه ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تر -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195127وفً تارٌخ  11851كهربائٌه والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   

ت وحذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   احمد ابراهٌم المكاوى وشركاؤه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تورٌد الماكٌنا -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195135وفً تارٌخ  7631

شركه حازم صموئٌل وشركائه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط سحب وتغلٌف المعادن )االسالن الكهربائٌه وتصدٌرها ( ،   -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195131وفً تارٌخ  12885سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه حازم صموئٌل وشركائه ، شركة تضامن  اصبح النشاط سحب وتغلٌف المعادن )االسالن الكهربائٌه وتصدٌرها ( ،   -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195131وفً تارٌخ  12885سبك لٌدها برلم   

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195153وفً تارٌخ  6856مجدي فاروق دمحم احمد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 ضامنالتأشٌر: شركة ت

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة 25195153وفً تارٌخ  6856دمحم نجاح وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195159وفً تارٌخ  13146اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 منالتأشٌر: شركة تضا

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195159وفً تارٌخ  13146اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195127وفً تارٌخ  12411شركه محمود دمحم حافظ حنٌر وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 أشٌر: شركة تضامنالت

تم تعدٌل الكٌان 25195127وفً تارٌخ  12411شركه مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

, وصف  تم تعدٌل الكٌان المانونى 25195131وفً تارٌخ  12885شركه حازم صموئٌل وشركائه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مجدي فاروق دمحم احمد  6856شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195153،  فى تارٌخ :   -  1

 وشركاه

الى: مجدي فاروق دمحم احمد  6856ة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌ  25195153،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: شركه مٌسره بالل  12411توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195156،  فى تارٌخ :   -  3

 غنٌمى غنٌمى حجازى وشرٌكه

الى: شركه مٌسره بالل  12411شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195156،  فى تارٌخ :   -  4

 غنٌمى غنٌمى حجازى وشرٌكه

 الى: احمد الصبوه وشرٌكته 13672شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195156،  فى تارٌخ :   -  5

الى: دمحم عكاشه دمحم عوض  12692شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195158،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكه

الى: اٌهاب دمحم السٌد دمحم  13146توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195159،  فى تارٌخ :   -  7

 ابراهٌم وشرٌكه

الى: اٌهاب دمحم السٌد دمحم  13146شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195159،  فى تارٌخ :   -  8

 ابراهٌم وشرٌكه

الى: اٌهاب دمحم السٌد دمحم  13146شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195159،  فى تارٌخ :   -  9

 وشرٌكهابراهٌم 

 الى: مختار رشاد وشركاة 727توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195115،  فى تارٌخ :   -  15

الى: مصطفً حسٌنً  13443شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195127،  فى تارٌخ :   -  11

 ابراهٌم حسن وشرٌكته

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مجدي فاروق دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه والتولٌع عنها موكوله الً الشرٌن /مجدي فاروق دمحم  -  1

كه وتحت عنوانها وتمثٌلها امام المضاء احمد والشرٌن /اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشر

والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه والبنون امافً حاله بٌع اي 

 6856برلم       25195153اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌكون حك التولٌع مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

فاروق دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه والتولٌع عنها موكوله الً الشرٌن /مجدي فاروق دمحم  مجدي -  2

احمد والشرٌن /اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشركه وتحت عنوانها وتمثٌلها امام المضاء 

لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه والبنون امافً حاله بٌع اي  والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات

 6856برلم       25195153اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌكون حك التولٌع مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

نها موكوله الً الشرٌن /مجدي فاروق دمحم مجدي فاروق دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه والتولٌع ع -  3

احمد والشرٌن /اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشركه وتحت عنوانها وتمثٌلها امام المضاء 

ً حاله بٌع اي والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه والبنون اماف

 6856برلم       25195153اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌكون حك التولٌع مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

مجدي فاروق دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه والتولٌع عنها موكوله الً الشرٌن /مجدي فاروق دمحم  -  4

فار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشركه وتحت عنوانها وتمثٌلها امام المضاء احمد والشرٌن /اٌمن نزٌه عبد الغ

والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه والبنون امافً حاله بٌع اي 

 6856برلم       25195153فمط ، تارٌخ : اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌكون حك التولٌع مجتمعٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المطري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه والتولٌع عنها موكوله الً الشرٌن  -  5

انها /مجدي فاروق دمحم احمد والشرٌن /اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشركه وتحت عنو

وتمثٌلها امام المضاء والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه والبنون 

 6856برلم       25195153امافً حاله بٌع اي اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌكون حك التولٌع مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

لغفار علً المطري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه والتولٌع عنها موكوله الً الشرٌن اٌمن نزٌه عبد ا -  6

/مجدي فاروق دمحم احمد والشرٌن /اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشركه وتحت عنوانها 

لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه والبنون  وتمثٌلها امام المضاء والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات

 6856برلم       25195153امافً حاله بٌع اي اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌكون حك التولٌع مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

والتولٌع عنها موكوله الً الشرٌن  اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المطري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه -  7

/مجدي فاروق دمحم احمد والشرٌن /اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشركه وتحت عنوانها 

البنون وتمثٌلها امام المضاء والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه و

 6856برلم       25195153امافً حاله بٌع اي اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌكون حك التولٌع مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المطري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادره هذه الشركه والتولٌع عنها موكوله الً الشرٌن  -  8

رٌن /اٌمن نزٌه عبد الغفار علً المظري مجتمعٌن او منفردٌن فمط باسم الشركه وتحت عنوانها /مجدي فاروق دمحم احمد والش

وتمثٌلها امام المضاء والغٌر ولهما وحدهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بما فً ذلن التعامل مع المؤسسات المالٌه والبنون 

 6856برلم       25195153ون حك التولٌع مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : امافً حاله بٌع اي اصل من اصول الشركه او االلتراض فٌك

    25195156، تارٌخ :  2519/1/6فى  51محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  9

 12411برلم   

    25195156، تارٌخ :  2519/1/6فى  51محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  15

 12411برلم   

    25195156، تارٌخ :  2519/1/6فى  51محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  11

 12411برلم   

    25195156تارٌخ : ،  2519/1/6فى  51محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  12

 12411برلم   

، تارٌخ :  2519/1/6فى  51مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  13

 12411برلم       25195156

، تارٌخ :  2519/1/6فى  51مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  14

 12411برلم       25195156

، تارٌخ :  2519/1/6فى  51مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  15

 12411برلم       25195156

، تارٌخ :  2519/1/6فى  51مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  16

 12411برلم       25195156

محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون الداخلٌه  -  17

والسحب من حك  والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع

الشرٌن المتضامن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع والرهن وااللتراض واالستدانه بضمان اصول 

 12411برلم       25195156الشركه فٌكون بموافمه الشرٌكٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون الداخلٌه محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة وا -  18

والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب من حك 

ستدانه بضمان اصول الشرٌن المتضامن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع والرهن وااللتراض واال

 12411برلم       25195156الشركه فٌكون بموافمه الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون الداخلٌه  -  19

والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب من حك 

غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع والرهن وااللتراض واالستدانه بضمان اصول  الشرٌن المتضامن مٌسرة بالل

 12411برلم       25195156الشركه فٌكون بموافمه الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

لٌه محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون الداخ -  25

والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب من حك 

الشرٌن المتضامن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع والرهن وااللتراض واالستدانه بضمان اصول 

 12411برلم       25195156شرٌكٌن ، تارٌخ : الشركه فٌكون بموافمه ال

مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون  -  21

ٌه واالٌداع والسحب الداخلٌه والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنك

من حك الشرٌن المتضامن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع والرهن وااللتراض واالستدانه بضمان 

 12411برلم       25195156اصول الشركه فٌكون بموافمه الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  22

الداخلٌه والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب 

لرهن وااللتراض واالستدانه بضمان من حك الشرٌن المتضامن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع وا

 12411برلم       25195156اصول الشركه فٌكون بموافمه الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون  -  23

ه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب الداخلٌه والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌ

من حك الشرٌن المتضامن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع والرهن وااللتراض واالستدانه بضمان 

 12411برلم       25195156اصول الشركه فٌكون بموافمه الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون  -  24

الداخلٌه والخارجٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب 

مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى منفردا اما فٌما ٌخص البٌع والرهن وااللتراض واالستدانه بضمان  من حك الشرٌن المتضامن

 12411برلم       25195156اصول الشركه فٌكون بموافمه الشرٌكٌن ، تارٌخ : 

    25195156:  ، تارٌخ 54مصطفً عبد الغفار دمحم عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج بتاشً رلم  -  25

 13672برلم   

    25195156، تارٌخ :  54مصطفً عبد الغفار دمحم عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج بتاشً رلم  -  26

 13672برلم   

لم   بر    25195156، تارٌخ :  54كمال دمحم فؤاد ابوالمجد عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بتاشً رلم  -  27

13672 

برلم       25195156، تارٌخ :  54كمال دمحم فؤاد ابوالمجد عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بتاشً رلم  -  28

13672 

 13672برلم       25195156، تارٌخ :  54شٌماء دمحم ابراهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتاشً رلم  -  29

 13672برلم       25195156، تارٌخ :  54اهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتاشً رلم شٌماء دمحم ابر -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  2519/1/6فى  54مصطفً عبد الغفار دمحم عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  31

 13672برلم       25195156تارٌخ : 

،  2519/1/6فى  54عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  مصطفً عبد الغفار دمحم -  32

 13672برلم       25195156تارٌخ : 

، تارٌخ :  2519/1/6فى  54كمال دمحم فؤاد ابوالمجد عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  33

 13672برلم       25195156

، تارٌخ :  2519/1/6فى  54 فؤاد ابوالمجد عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم كمال دمحم -  34

 13672برلم       25195156

    25195156، تارٌخ :  2519/1/6فى  54شٌماء دمحم ابراهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  35

 13672برلم   

    25195156، تارٌخ :  2519/1/6فى  54 ابراهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم شٌماء دمحم -  36

 13672برلم   

مصطفً عبد الغفار دمحم عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  37

حمد دمحم احمد محمود منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن المتضامن السٌد/ ا

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ون<لن التعامل مع جمٌع البنون 

 13672برلم       25195156ٌخ : والمصارف وله حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تار

مصطفً عبد الغفار دمحم عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  38

ع الرسمٌه للشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم احمد محمود منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌ

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ون<لن التعامل مع جمٌع البنون 

 13672برلم       25195156والمصارف وله حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌن كمال دمحم فؤاد ابوالمجد عثمان  شركة تضامن  م -  39

المتضامن السٌد/ احمد دمحم احمد محمود منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ن<لن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وله حك وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم و

 13672برلم       25195156توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

كمال دمحم فؤاد ابوالمجد عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  45

د دمحم احمد محمود منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه المتضامن السٌد/ احم

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ون<لن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وله حك 

 13672برلم       25195156:  توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ

شٌماء دمحم ابراهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌن  -  41

ه المتضامن السٌد/ احمد دمحم احمد محمود منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ون<لن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وله حك 

 13672برلم       25195156توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

ة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌن شٌماء دمحم ابراهٌم شاهٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدار -  42

المتضامن السٌد/ احمد دمحم احمد محمود منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

البنون والمصارف وله حك وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ون<لن التعامل مع جمٌع 

 13672برلم       25195156توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2519/1/8فً 65ناصر ربٌع عبد الحمٌد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  43

 12692برلم       25195158



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2519/1/8فً 65احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم ناصر ربٌع عبد الحمٌد سٌد  -  44

 12692برلم       25195158

    25195158، تارٌخ :  2519/1/8فً 65ولٌد عبد الفتاح ابراهبم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  45

 12692برلم   

    25195158، تارٌخ :  2519/1/8فً 65تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  ولٌد عبد الفتاح ابراهبم  شركة -  46

 12692برلم   

، تارٌخ :  2519/1/8فً 65احمد دمحم عكاشه دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  47

 12692برلم       25195158

، تارٌخ :  2519/1/8فً 65احمد دمحم عكاشه دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  48

 12692برلم       25195158

، تارٌخ :  2519/1/8فى 65ناصر ربٌع عبد الحمٌد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم -  49

 12692برلم       25195158

، تارٌخ :  2519/1/8فى 65ناصر ربٌع عبد الحمٌد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم -  55

 12692برلم       25195158

    25195158، تارٌخ :  2519/1/8فى 65ولٌد عبد الفتاح ابراهبم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم -  51

 12692برلم   

    25195158، تارٌخ :  2519/1/8فى 65عبد الفتاح ابراهبم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم ولٌد -  52

 12692برلم   

    25195158، تارٌخ :  2519/1/8فى 65احمد دمحم عكاشه دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم -  53

 12692برلم   

    25195158، تارٌخ :  2519/1/8فى 65دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم احمد دمحم عكاشه -  54

 12692برلم   

ناصر ربٌع عبد الحمٌد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ دمحم عكاشه  -  55

غرض الشركه وكذلن له الحك فى المعامالت المالٌه البنون والتولٌع على الشٌكات دمحم عوض منفردا وله فى سبٌل ذلن تحمٌك 

 12692برلم       25195158وحاالت الرهن او االلتراض او البٌع او الشراء الصول الشركه منفردا ، تارٌخ : 

لشرٌن المتضامن السٌد/ دمحم عكاشه ناصر ربٌع عبد الحمٌد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع ل -  56

دمحم عوض منفردا وله فى سبٌل ذلن تحمٌك غرض الشركه وكذلن له الحك فى المعامالت المالٌه البنون والتولٌع على الشٌكات 

 12692برلم       25195158وحاالت الرهن او االلتراض او البٌع او الشراء الصول الشركه منفردا ، تارٌخ : 

بد الفتاح ابراهبم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ دمحم عكاشه دمحم ولٌد ع -  57

عوض منفردا وله فى سبٌل ذلن تحمٌك غرض الشركه وكذلن له الحك فى المعامالت المالٌه البنون والتولٌع على الشٌكات وحاالت 

 12692برلم       25195158صول الشركه منفردا ، تارٌخ : الرهن او االلتراض او البٌع او الشراء ال

ولٌد عبد الفتاح ابراهبم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ دمحم عكاشه دمحم  -  58

لتولٌع على الشٌكات وحاالت عوض منفردا وله فى سبٌل ذلن تحمٌك غرض الشركه وكذلن له الحك فى المعامالت المالٌه البنون وا

 12692برلم       25195158الرهن او االلتراض او البٌع او الشراء الصول الشركه منفردا ، تارٌخ : 
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 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد دمحم عكاشه دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ دمحم عكاشه دمحم  -  59

ذلن تحمٌك غرض الشركه وكذلن له الحك فى المعامالت المالٌه البنون والتولٌع على الشٌكات وحاالت  عوض منفردا وله فى سبٌل

 12692برلم       25195158الرهن او االلتراض او البٌع او الشراء الصول الشركه منفردا ، تارٌخ : 

ولٌع للشرٌن المتضامن السٌد/ دمحم عكاشه دمحم احمد دمحم عكاشه دمحم عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والت -  65

عوض منفردا وله فى سبٌل ذلن تحمٌك غرض الشركه وكذلن له الحك فى المعامالت المالٌه البنون والتولٌع على الشٌكات وحاالت 

 12692برلم       25195158الرهن او االلتراض او البٌع او الشراء الصول الشركه منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة تكون للطرف الثانى دمحم احمد دمحم ابراهٌم شرٌن متضامن وهو  -  61

المدٌر المؤل عن الشركه وٌمثلها امام الجهات الحكومٌه والشركات والهٌئات واالفراد وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 11257برلم       25195115:  ذكر من صالحٌات ، تارٌخ

مختار محمود رشاد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مختار محمود رشاد له حك بٌع كافه اصول الشركه من مال  -  62

 ومنمول وعمار بالتولٌع على كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه امام كافه مامورٌات الشهر العمارى وتمثل الشركه امام كافه الجهات

الحكومٌه واالدارٌه والتولٌع على كافه انواع العمود النالله للملكٌه امام جهاز مدٌنه العاشر من رمضان وله الحك فى جمٌع 

التصرفات النالله للملكٌه سواء البٌع او الشراء او االٌجار للنفس وللغٌر والرهن واالمتٌاز وكذا شطبه سواء كان ارض او عمار او 

 727برلم       25195115فع ولبض االثمان وبالٌها ، تارٌخ : منمول او غٌر ذلن ود

مختار محمود رشاد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مختار محمود رشاد له حك بٌع كافه اصول الشركه من مال  -  63

وتمثل الشركه امام كافه الجهات ومنمول وعمار بالتولٌع على كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه امام كافه مامورٌات الشهر العمارى 

الحكومٌه واالدارٌه والتولٌع على كافه انواع العمود النالله للملكٌه امام جهاز مدٌنه العاشر من رمضان وله الحك فى جمٌع 

و عمار او التصرفات النالله للملكٌه سواء البٌع او الشراء او االٌجار للنفس وللغٌر والرهن واالمتٌاز وكذا شطبه سواء كان ارض ا

 727برلم       25195115منمول او غٌر ذلن ودفع ولبض االثمان وبالٌها ، تارٌخ : 

مختار محمود رشاد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مختار محمود رشاد له حك بٌع كافه اصول الشركه من مال  -  64

كافه مامورٌات الشهر العمارى وتمثل الشركه امام كافه الجهات  ومنمول وعمار بالتولٌع على كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه امام

الحكومٌه واالدارٌه والتولٌع على كافه انواع العمود النالله للملكٌه امام جهاز مدٌنه العاشر من رمضان وله الحك فى جمٌع 

تٌاز وكذا شطبه سواء كان ارض او عمار او التصرفات النالله للملكٌه سواء البٌع او الشراء او االٌجار للنفس وللغٌر والرهن واالم

 727برلم       25195115منمول او غٌر ذلن ودفع ولبض االثمان وبالٌها ، تارٌخ : 

مختار محمود رشاد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النالله للملكٌه او  -  65

ح الشركه او ضدها واخذ المروض والضمانات باسم الشركه ولحسابها او العطاء المروض او الممٌدة لها سواء كانت لصال

الضمانات للغٌر وله الحك فى المنازعه فى ذلن امام المضاء والجهاتاالخرى اٌا كانت وله الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع عنها فى 

 727برلم       25195115كل او بعض ماذكر امام مامورٌات الشهر العمارى ، تارٌخ : 

مختار محمود رشاد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النالله للملكٌه او  -  66

الممٌدة لها سواء كانت لصالح الشركه او ضدها واخذ المروض والضمانات باسم الشركه ولحسابها او العطاء المروض او 

وله الحك فى المنازعه فى ذلن امام المضاء والجهاتاالخرى اٌا كانت وله الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع عنها فى  الضمانات للغٌر

 727برلم       25195115كل او بعض ماذكر امام مامورٌات الشهر العمارى ، تارٌخ : 

لصات وفى جمٌع التصرفات النالله للملكٌه او مختار محمود رشاد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واخذ واعطاء المخا -  67

الممٌدة لها سواء كانت لصالح الشركه او ضدها واخذ المروض والضمانات باسم الشركه ولحسابها او العطاء المروض او 

لٌع عنها فى الضمانات للغٌر وله الحك فى المنازعه فى ذلن امام المضاء والجهاتاالخرى اٌا كانت وله الحك فى تمثٌل الشركه والتو

 727برلم       25195115كل او بعض ماذكر امام مامورٌات الشهر العمارى ، تارٌخ : 

محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه وحك التعامل  -  68

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

اشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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اغراضها والحك فى تعٌٌن  خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذالن باسم الشركه وضمن

 12411برلم       25195127وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ، تارٌخ : 

محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه وحك التعامل  -  69

ها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه باسم الشركه وضمن اغراض

اشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار 

ارف وكل ذالن باسم الشركه وضمن اغراضها والحك فى تعٌٌن خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمص

 12411برلم       25195127وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ، تارٌخ : 

تعامل محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه وحك ال -  75

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار 

صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذالن باسم الشركه وضمن اغراضها والحك فى تعٌٌن  خطابات وشهادات الضمان وكافه

 12411برلم       25195127وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ، تارٌخ : 

ه امام الجهات الرسمٌه وحك التعامل محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌ -  71

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

 اشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذالن باسم الشركه وضمن اغراضها والحك فى تعٌٌن 

 12411برلم       25195127وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ، تارٌخ : 

ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه االزنات االزنٌه  محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  72

والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل وحك توكٌل او تفوٌض الغٌر 

دمحم حافظ حنٌر منفردان امافٌما ٌخص فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى ومحمود 

حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع واالستدانه الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى واالالت 

 12411برلم       25195127والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها فٌكون ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه االزنات االزنٌه   محمود دمحم حافظ حنٌر -  73

والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل وحك توكٌل او تفوٌض الغٌر 

ل غنٌمى غنٌمى حجازى ومحمود دمحم حافظ حنٌر منفردان امافٌما ٌخص فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بال

حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع واالستدانه الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى واالالت 

 12411برلم       25195127والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها فٌكون ، تارٌخ : 

محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه االزنات االزنٌه  -  74

والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل وحك توكٌل او تفوٌض الغٌر 

ٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى ومحمود دمحم حافظ حنٌر منفردان امافٌما ٌخص فى كل او بعض ما ذكر للشر

حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع واالستدانه الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى واالالت 

 12411برلم       25195127: والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها فٌكون ، تارٌخ 

محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه االزنات االزنٌه  -  75

ر والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل وحك توكٌل او تفوٌض الغٌ

فى كل او بعض ما ذكر للشرٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى ومحمود دمحم حافظ حنٌر منفردان امافٌما ٌخص 

حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع واالستدانه الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى واالالت 

 12411برلم       25195127كة ولصالحها فٌكون ، تارٌخ : والسٌارات والمنموالت باسم الشر

محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى و محمود  -  76

 12411برلم       25195127دمحم حافظ حنٌر مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود دمحم حافظ حنٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى و محمود  -  77

 12411برلم       25195127دمحم حافظ حنٌر مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ل غنٌمى غنٌمى حجازى و محمود محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بال -  78

 12411برلم       25195127دمحم حافظ حنٌر مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

محمود دمحم حافظ حنٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن المتضامنٌٌن مٌسرة بالل غنٌمى غنٌمى حجازى و محمود  -  79

 12411  برلم     25195127دمحم حافظ حنٌر مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

    25195127، تارٌخ :  2519/1/27ف231ًدمحم فاروق محمود حسن جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر  -  85

 13443برلم   

    25195127، تارٌخ :  2519/1/27ف231ًدمحم فاروق محمود حسن جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر  -  81

 13443برلم   

، تارٌخ :  2519/1/27ف231ًفاتن دمحم نجٌب دمحم دمحم علً غمري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر  -  82

 13443برلم       25195127

، تارٌخ :  2519/1/27ف231ًفاتن دمحم نجٌب دمحم دمحم علً غمري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر  -  83

 13443برلم       25195127

دمحم فاروق محمود حسن جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن مصطفى حسٌنى ابراهٌم حسن  -  84

وله حك التولٌع باسم الشركه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه واالفراد فٌما ٌحمك اهداف الشركه ومصالحها 

الحسابات واالعتمادات وصرف الشٌكات والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا فى حاله ٌكون  والنهوض بها والتعامل مع البنون وفتح

 13443برلم       25195127للشرٌكٌن معا وفى حاله البٌع وااللتراض والرهن ٌكون باجماع الشركاء معا كتابه ، تارٌخ : 

والتولٌع للشرٌن مصطفى حسٌنى ابراهٌم حسن دمحم فاروق محمود حسن جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره  -  85

وله حك التولٌع باسم الشركه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه واالفراد فٌما ٌحمك اهداف الشركه ومصالحها 

ى حاله ٌكون والنهوض بها والتعامل مع البنون وفتح الحسابات واالعتمادات وصرف الشٌكات والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا ف

 13443برلم       25195127للشرٌكٌن معا وفى حاله البٌع وااللتراض والرهن ٌكون باجماع الشركاء معا كتابه ، تارٌخ : 

فاتن دمحم نجٌب دمحم دمحم علً غمري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن مصطفى حسٌنى ابراهٌم  -  86

سم الشركه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه واالفراد فٌما ٌحمك اهداف الشركه حسن وله حك التولٌع با

ومصالحها والنهوض بها والتعامل مع البنون وفتح الحسابات واالعتمادات وصرف الشٌكات والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا فى 

برلم       25195127ٌكون باجماع الشركاء معا كتابه ، تارٌخ : حاله ٌكون للشرٌكٌن معا وفى حاله البٌع وااللتراض والرهن 

13443 

فاتن دمحم نجٌب دمحم دمحم علً غمري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌن مصطفى حسٌنى ابراهٌم  -  87

واالفراد فٌما ٌحمك اهداف الشركه حسن وله حك التولٌع باسم الشركه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه 

ومصالحها والنهوض بها والتعامل مع البنون وفتح الحسابات واالعتمادات وصرف الشٌكات والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا فى 

  برلم     25195127حاله ٌكون للشرٌكٌن معا وفى حاله البٌع وااللتراض والرهن ٌكون باجماع الشركاء معا كتابه ، تارٌخ : 

13443 

احمد ابراهٌم فاضل المكاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌن االول المتضامن احمد ابراهٌم فاضل المكاوى له حك  -  88

بٌع او رهن اى اصل من اصول الشركه بعد الرجوع الى الشرٌن الثانى الموصى ابراهٌم شولى جابر مجاهد دون الجوع لبالى 

 7631برلم       25195135الشركاء ، تارٌخ : 

اٌهاب صموئٌل عبد المسٌح جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء االربعه المتضامنٌن  -  89

وهم الشرٌن المتضامن حازم صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن اٌهاب صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن 

جرجس والشرٌن المتضامن / مجدى صموئٌل عبدالمسٌح جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم المتضامن سمٌر صمؤٌل عبدالمسٌح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركه ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك 

برلم       25195131البٌع او الرهن ، تارٌخ : الشركه ولهم الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشركه ك

12885 

اٌهاب صموئٌل عبد المسٌح جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء االربعه المتضامنٌن  -  95

ٌن وهم الشرٌن المتضامن حازم صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن اٌهاب صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشر

المتضامن سمٌر صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن / مجدى صموئٌل عبدالمسٌح جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركه ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك 

برلم       25195131ن انواع التصرفات فى اصول الشركه كالبٌع او الرهن ، تارٌخ : الشركه ولهم الحك فى التصرف باى نوع م

12885 

مجدي صموئٌل عبد المسٌح جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء االربعه المتضامنٌن  -  91

اٌهاب صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن  وهم الشرٌن المتضامن حازم صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن

المتضامن سمٌر صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن / مجدى صموئٌل عبدالمسٌح جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركه ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك 

برلم       25195131ركه ولهم الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشركه كالبٌع او الرهن ، تارٌخ : الش

12885 

مجدي صموئٌل عبد المسٌح جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء االربعه المتضامنٌن  -  92

عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن اٌهاب صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن  وهم الشرٌن المتضامن حازم صمؤٌل

المتضامن سمٌر صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن / مجدى صموئٌل عبدالمسٌح جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

حمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركه ولت

برلم       25195131الشركه ولهم الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشركه كالبٌع او الرهن ، تارٌخ : 

12885 

ٌن سمٌر صموئٌل عبد السمٌح جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء االربعه المتضامن -  93

وهم الشرٌن المتضامن حازم صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن اٌهاب صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن 

المتضامن سمٌر صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن / مجدى صموئٌل عبدالمسٌح جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

ل التى تصدر منهما باسم الشركه ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعما

برلم       25195131الشركه ولهم الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشركه كالبٌع او الرهن ، تارٌخ : 

12885 

ع لٌصبح للشركاء االربعه المتضامنٌن سمٌر صموئٌل عبد السمٌح جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌ -  94

وهم الشرٌن المتضامن حازم صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن اٌهاب صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن 

المتضامن سمٌر صمؤٌل عبدالمسٌح جرجس والشرٌن المتضامن / مجدى صموئٌل عبدالمسٌح جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

ك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركه ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك كافه السلطات لتحمٌ

برلم       25195131الشركه ولهم الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشركه كالبٌع او الرهن ، تارٌخ : 

12885 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  او االلتراض والسحب واالٌداع من البنون مجتمعٌن او اٌهاب صموئٌل عبد المسٌح جرجس  توصٌة ب -  95

منفردٌن ولهم حك البٌع والشراء لكافه اصول الشركه والمعدات واالالت وشراء وبٌع السٌارات بكافه انواعها مجتمعٌن او منفردٌن 

 12885برلم       25195131وذلن بما ٌحمك مصلحه الشركاء ، تارٌخ : 

ٌهاب صموئٌل عبد المسٌح جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او االلتراض والسحب واالٌداع من البنون مجتمعٌن او ا -  96

منفردٌن ولهم حك البٌع والشراء لكافه اصول الشركه والمعدات واالالت وشراء وبٌع السٌارات بكافه انواعها مجتمعٌن او منفردٌن 

 12885برلم       25195131:  وذلن بما ٌحمك مصلحه الشركاء ، تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجدي صموئٌل عبد المسٌح جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او االلتراض والسحب واالٌداع من البنون مجتمعٌن او  -  97

منفردٌن ولهم حك البٌع والشراء لكافه اصول الشركه والمعدات واالالت وشراء وبٌع السٌارات بكافه انواعها مجتمعٌن او منفردٌن 

 12885برلم       25195131وذلن بما ٌحمك مصلحه الشركاء ، تارٌخ : 

مجدي صموئٌل عبد المسٌح جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او االلتراض والسحب واالٌداع من البنون مجتمعٌن او  -  98

بكافه انواعها مجتمعٌن او منفردٌن  منفردٌن ولهم حك البٌع والشراء لكافه اصول الشركه والمعدات واالالت وشراء وبٌع السٌارات

 12885برلم       25195131وذلن بما ٌحمك مصلحه الشركاء ، تارٌخ : 

سمٌر صموئٌل عبد السمٌح جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او االلتراض والسحب واالٌداع من البنون مجتمعٌن او  -  99

المعدات واالالت وشراء وبٌع السٌارات بكافه انواعها مجتمعٌن او منفردٌن منفردٌن ولهم حك البٌع والشراء لكافه اصول الشركه و

 12885برلم       25195131وذلن بما ٌحمك مصلحه الشركاء ، تارٌخ : 

سمٌر صموئٌل عبد السمٌح جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او االلتراض والسحب واالٌداع من البنون مجتمعٌن او  -  155

ك البٌع والشراء لكافه اصول الشركه والمعدات واالالت وشراء وبٌع السٌارات بكافه انواعها مجتمعٌن او منفردٌن منفردٌن ولهم ح

 12885برلم       25195131وذلن بما ٌحمك مصلحه الشركاء ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 6856برلم       25195153حمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : مجدي فاروق دمحم ا -  1

 6856برلم       25195153دمحم نجاح وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2
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 6856برلم       25195153دمحم نجاح وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4
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 13672برلم       25195156احمد الصبوه وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

برلم       25195159هاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اٌ -  8
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برلم       25195159اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

13146 

برلم       25195159راهٌم وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اٌهاب دمحم السٌد دمحم اب -  15

13146 

برلم       25195159اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

13146 

برلم       25195159كة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكٌه  شر -  12
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195159اٌهاب دمحم السٌد دمحم ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13
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 727برلم       25195115ارٌخ : مختار رشاد وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، ت -  14

 727برلم       25195115مختار رشاد وشركا ه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

 727برلم       25195115امٌرة توفٌك وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 727برلم       25195115صٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : مختار رشاد وشركاة  تو -  17

 727برلم       25195115مختار رشاد وشركا ه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

 727برلم       25195115امٌرة توفٌك وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  19

 727برلم       25195115مختار رشاد وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

 727برلم       25195115مختار رشاد وشركا ه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 727برلم       25195115ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : امٌرة توفٌك وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص  -  22

    25195125عصام سالم على دمحم وربٌع على دمحم على شما  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

 14582برلم   

برلم       25195127، تارٌخ :  شركه محمود دمحم حافظ حنٌر وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة -  24

12411 

شركه مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25
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برلم       25195127شركه محمود دمحم حافظ حنٌر وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  26

12411 

شركه مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  27
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شركه مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  29
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برلم       25195127شركه محمود دمحم حافظ حنٌر وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  35
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شركه مٌسره بالل غنٌمى غنٌمى حجازى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31
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 11851برلم       25195127حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11851برلم       25195127حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

 11851برلم       25195127بسٌطة ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  35

برلم       25195127تامر عادل فهٌم مسعود عوض وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36
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لم   بر    25195127مصطفً حسٌنً ابراهٌم حسن وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  37
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برلم       25195127شركه دمحم فاروق محمود وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  38
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    25195128شركة مصطفى عبدالحنان البلتاجى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  39

 7451برلم   

    25195128بدالحنان البلتاجى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة مصطفى ع -  45
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برلم       25195135احمد ابراهٌم المكاوى وشركاؤه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41
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برلم       25195131شركه حازم صموئٌل وشركائه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  43
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 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    
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