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 مبابها -ش االلصر  -رٌاضً ، بجهة : خلؾ مدرسه االمرٌكان 
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 الوراق -وراق الحضر -شارع ابراهٌم المهندسٌن  25الومنٌوم ، بجهة : 

عن مماوالت عمومٌه  245397لم بر 21191131، لٌد فى  111110111دمحم فرٌد محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بوالق الدكرور -وبناء ، بجهة : ش التحرٌر 

عن مصنع مالبس  245399برلم  21191131، لٌد فى  111110111خالد احمد السٌد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 عمرانٌه ؼربٌه -شارع الزهراء  25، بجهة : 

عن تورٌدات  245197برلم  21191113، لٌد فى  111110111د ، رأس ماله ،  مصطفً جالل دمحم احمد  ، تاجر فر -  58

 مستلزمات كافٌترٌات ، بجهة : ش ذكً الدٌب ناهٌا ب الدكرور

عن تورٌدات  245156برلم  21191111، لٌد فى  51110111عماد عادل عبدهللا فرٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 المتربه بشتٌل 6رواش من ش عمومٌه ، بجهة : ش اوالد ابو 

عن مركز خدمه لؾ  245176برلم  21191114، لٌد فى  111110111احمد سٌد مرسً سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش دمحم محمود ش ناهٌا ب الدكرور 12مواتٌر كهربائٌه ، بجهة : 

عن انتاج فنً ، بجهة :  245182برلم  21191114د فى ، لٌ 211110111مندي لالنتاج الفنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش الرحمه ؼربً كوبري عز نزله السمان الهرم 3

عن تورٌدات  245223برلم  21191116، لٌد فى  151110111عبدالرحمن عبدهللا حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش مدٌنه النصر عمرانٌه 44عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن مكتاب بٌع مالبس  245212برلم  21191116، لٌد فى  81110111دمحم كمال دمحم عطٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 امبابه 3مدٌنه العمال الدور  28جاهزه ، بجهة : بلون 

عن مكتب  245154برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم صالح الدٌن مححمد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش احمد سلٌمان امام السٌما وراق العرب 6تصدٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  145811برلم  21191117، لٌد فى  121110111دمحم كمال عبد المحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 شارع المطار-شارع االمام الؽزالً  11عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب توزٌع  245266برلم  21191121، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم احمد نجدي  ، تاجر -  66

 ش حسن ٌسري الحرٌه امبابه 36ادوٌه ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن دراي  245286برلم  21191122، لٌد فى  511110111احمد عبد الهادي سٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ش ذو الفمار من ش عبد المنعم رٌاض وراق الحضر 3ة : الوراق كلٌن)مؽسلة( ، بجه

عن مكتب تصدٌر ،  245287برلم  21191122، لٌد فى  111110111عونً علً امٌن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجهة : المنصورٌه بجوار مسجد الطرهونً امام كشن السرور

عن محل مواد  127933برلم  21191122، لٌد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  سٌد احمد عبد السمٌع احمد  ، تاجر ف -  69

 ؼذائٌه ، بجهة : شارع مستجد بجوار الطرٌك الدائري اوسٌم

عن لهوه  245319برلم  21191127، لٌد فى  311110111عمرو عبدهللا احمد فرج حجازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بدالناصر وراق العرب الوراقش جمال ع 29بلدي ، بجهة : 

عن محل  245323برلم  21191127، لٌد فى  111110111حسن اسماعٌل حموده اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 مالبس ، بجهة : ش عدوي سلٌم العمرانٌه الؽربٌه

عن مكتب  245324برلم  21191127د فى ، لٌ 111110111شٌماء دمحم عبدالفتاح دمحم المنسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش سٌد بكر بوالق الدكرور 42تورٌد مستحضرالت تجمٌل ، بجهة : 

عن منظفات  245357برلم  21191129، لٌد فى  111110111سعٌد سالمه سٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ش النور النبوي من ش مدرسه النجاح الوراق 12صناعٌه ، بجهة : 

عن متعهد نمل  245358برلم  21191129، لٌد فى  111110111مصطفً احمد جمعه بكري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 عمال و رحالت ، بجهة : نكال منشأة المناطر

عن مكتب مماوالت ،  245394برلم  21191131، لٌد فى  511110111دمحم سٌد سٌد ابو علٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش العدوي ارض العبور المنٌره الؽربٌه 4جهة : ب

عن تورٌد  245173برلم  21191111، لٌد فى  151110111مصطفً ٌحًٌ علً عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ش دمحم المنشاوي العمرانٌه 8مستلزمات التدخٌن ، بجهة : 

عن مماوالت  245176برلم  21191111، لٌد فى  51110111له ،  ابراهٌم دٌاب ابراهٌم ٌحًٌ  ، تاجر فرد ، رأس ما -  77

 ش مصطفً رضا من ش عبد الحمٌد خالد امتداد ش الشهٌد احمد حمدي فٌصل 1عمومٌة ، بجهة : 

عن تدرٌب  245116برلم  21191113، لٌد فى  1111110111ماٌكل نصري شولً اسرائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 الهرم -ش المرٌوطٌه برج سما  7ً و تنمٌه المهارات ، بجهة : و تاهٌل وظٌف

عن مماوالت عمومٌه  245172برلم  21191114، لٌد فى  511110111وحٌد دمحم امٌر نفادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ، بجهة : ش خالد بن الولٌد صفط اللبن ب الدكرور

عن مصنع  245194برلم  21191114، لٌد فى  111110111رأس ماله ،   ماجد حبٌب زخاري سوٌحه  ، تاجر فرد ، -  81

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش وراق الحضر الوراق

عن مماوالت  245221برلم  21191116، لٌد فى  51110111رحاب كرٌم دمحم عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ه شجره الدراعمال بناء ، بجهة : مساكن ام المصرٌٌن امام مدرس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خدمات  245259برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم سٌد بسطاوي عبدالنبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ش المزرعه من الثالثٌنً عمرانٌه العمرانٌه 14تورٌد عماله للفنادق ، بجهة :  -فندلٌه 

عن مماوالت  245256برلم  21191121، لٌد فى  511110111ٌحً توفٌك دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

ش النادي من علً شٌحه من ش الدكتور الشٌن الكوم  5وتشطٌبات وتورٌدات مواد البناء واالدواتا الكهربائٌه والصحٌه ، بجهة : 

 االخضر شمه بالدور االول فٌصل

عن  245289برلم  21191122، لٌد فى  511110111محمود عبدالناصر عبدالرحمن عمباوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 511ش مراد برج سكاي سنتر الدور الخامس شمه  28مركز العداد والتاهٌل للعمل فً مجال السٌاحه ، بجهة : 

عن دعاٌة و  245293برلم  21191122، لٌد فى  211110111ه ،  دمحم ابراهٌم احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس مال -  85

 شارع العراق 18اعالن ، بجهة : المهندسٌن 

عن بالي استٌشن  245311برلم  21191127، لٌد فى  511110111احمد ابراهٌم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 فٌصل ش حسن داود الصفا والمروه 58والعاب ترفٌهٌه ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111عبدهللا ابراهٌم حسن محجوب مؤسسه محجوب لتورٌد مواد البناء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش سٌد معوض من ش الملن فٌصل 7عن تورٌد مواد البناء اسمنت وجبس ، بجهة :  245344برلم  21191129

عن االنتاج  245372برلم  21191131، لٌد فى  511110111  شرٌؾ بهجت رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  88

، بجهة :  2118لسنة  739السٌنمائً و الفنً و التوزٌع فٌما عدا خدمات االنترنت و اصدار الصحؾ و المجالت موافمه امنٌه رلم 

 المهندسٌن -ش سورٌا  31

عن تورٌد  245395برلم  21191131لٌد فى ،  111110111محمود احمد طه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 ارض اللواء-ش عبده خطاب 23مستحضرات تجمٌل ، بجهة : رلم 

عن كوافٌر  245175برلم  21191111، لٌد فى  211110111هاجر عادل ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش استودٌو االهرام عمرانٌه 8حرٌمً ، بجهة : 

عن مكتب  245182برلم  21191111، لٌد فى  111110111عبد الناصر بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن جمال  -  91

 منشاه المناطر -المنصورٌه  -خدمات نمل بضائع ، بجهة : ش الجمعٌه الزراعٌه بجوار مسجد الرحمه 

عن  245112برلم  21191113ى ، لٌد ف 111110111رمضان صالح راضى عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 شارع رمضان من دمحم متولى الشعراوى 25مصنع مالبس ، بجهة : 

عن مماوالت  245151برلم  21191119، لٌد فى  511110111كرٌم جابر دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 بوالق الدكرور -واستثمار عمارى ، بجهة : شارع عبد العزٌز اللبان

عن مكتب متعهد  245125برلم  21191116، لٌد فى  111110111عالء احمد صابر عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 منشأة المناطر -مناشى البلد  -نمل عمال و رحالت ، بجهة : م امبابة 

عن مماوالت  245171لم بر 21191114، لٌد فى  511110111اشرؾ عبدالمادر كامل علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 عامه واستثمار عماري ، بجهة : ش عدالً عبدالشافً ناهٌا ب الدكرور

عن عطاره ، بجهة  245184برلم  21191114، لٌد فى  511110111دمحم عمر دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 ش االلصر من ش بشتٌل العمومً امبابه 2: 

عن مماوالت  245216برلم  21191116، لٌد فى  121110111ٌد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عطا هللا الس -  97

 م كرداسه-عمومٌه ، بجهة : شارع درب عمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محل لطع  245229برلم  21191116، لٌد فى  111110111ٌاسر فوزى احمد الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 بوالق الدكرور -ناهٌا- متولى الشعراوى ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع دمحم

عن مكتب  245247برلم  21191117، لٌد فى  511110111كرٌم عبدالرحمن زؼلول السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 العجوزة -شارع السودان  15مماوالت ، بجهة : 

 4عن حضانه ، بجهة :  245243برلم  21191117فى  ، لٌد 51110111اكرام توفٌك نعمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش محمود عزمً من ش احمد عرابً العجوزه

عن مماوالت  245272برلم  21191121، لٌد فى  511110111شرٌؾ محمود دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش الدكتور المحرولً العجوزه 28وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد جلود  245264برلم  21191121، لٌد فى  111110111نور احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ا -  112

 امبابه -مدٌنه االمل  -شارع مسجد الرحمه 4جمله ، بجهة : 

ٌد عن تور 245319برلم  21191127، لٌد فى  111110111فتحً فاروق فرج هللا مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش دردٌن البراجٌل ناهٌا ب الدكرور

عن محل  245326برلم  21191127، لٌد فى  111110111ناصر حسٌن دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مجوهرات ، بجهة : ش دمحم حسٌن ناهٌا ب الدكرور

عن مطعم و  245336برلم  21191128، لٌد فى  1111110111،  سامح احمد عبد الؽنً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  115

 ش ترسا محطة حسن دمحم 8ادارة و تجهٌز مطاعم ، بجهة : 

عن  245312برلم  21191123، لٌد فى  111110111عبد السالم سٌد ابراهٌم عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 و شوبحه كرداسهمماوالت عمومٌه ، بجهة : ابو رواش عزبة اب

عن مصنع  245199برلم  21191113، لٌد فى  111110111شولً فاروق عبد الرجال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 مالبس جاهزه ، بجهة : مدٌنه العمال بشتٌل الوراق

عن مكتب  245149برلم  21191119، لٌد فى  511110111نجاح عمر تهامى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 بوالق الدكرور -شارع ابو بكر الصدٌك 2مماوالت ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  245121برلم  21191116، لٌد فى  111110111السٌد بدر السٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 منشاة المناطر -نمل عمال ورحالت ، بجهة : المنصورٌه 

عن مصنع  245171برلم  21191114، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    معتز خالد مسعد حلمً -  111

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك ناهٌا ب الدكرور

عن انتاج فنى  245127برلم  21191116، لٌد فى  511110111سامح دمحم سعٌد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 8ش النٌل شمة رلم  178رلم  -و مسرحى و برامج ، بجهة : المهندسٌن و توزٌع سٌنمائى

عن  245193برلم  21191114، لٌد فى  111110111اسالم اسماعٌل عبدالحك اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش السعٌد ترعه الزمر عمرانٌه شرلٌه 15مصنع المشه ومنسوجات ، بجهة : 

عن  245158برلم  21191111، لٌد فى  511110111لٌلى عبد الفتاح عبد العزٌز متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 المهندسٌن 14ش السودان بالدور الثالث بعد االرضى شمة  328تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ادوات  245213برلم  21191115فى  ، لٌد 111110111مرفت حنفى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 شارع ابو الفدا الكوم االخضر الهرم14مكتبٌه وادوات منزلٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  245219برلم  21191115، لٌد فى  111110111ساره عمرو منصور الدمرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بوالق الدكرور -اهٌان -تورٌدات مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع دروٌش البرجٌلى 

عن توزٌع  245212برلم  21191115، لٌد فى  211110111كرٌم صبري دمحم الشاذلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش الجامع من ش العمده المدٌم الكوم االخضر العمرانٌه 11وتورٌد المعادن ، بجهة : 

عن مطعم كشري  245217برلم  21191115، لٌد فى  111110111صابر سٌد ٌحً شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش الشهٌد احمد حمدي العشرٌن فٌصل 133، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن  245225برلم  21191116، لٌد فى  1111110111شمس امٌن شمس العزٌزي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ب بوالق الدكرورش عبده ؼرا 4تورٌدات عمومٌه وتشطٌبات ، بجهة : 

عن بماله تموٌنٌه ،  245233برلم  21191117، لٌد فى  9110111دمحم شكل علً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش ابراهٌم امام ش ناهٌا بوالق الدكرور 44بجهة : 

عن اٌجار  245134برلم  21191119، لٌد فى  111110111رجاء صادق عبد الرحمن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 االندلس-شارع سعٌد شلتوت  8و بٌع العمارات و اعمال التشطٌبات المتكاملة ، بجهة : العمرانٌة 

عن استثمار  245275برلم  21191121، لٌد فى  111110111حسٌن حسن المؽاوري سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عماري ، بجهة : ش دمحم علً بشتٌل اوسٌم

عن مكتب  245281برلم  21191122، لٌد فى  111110111دمحم احمد دمحم احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 متعهد نمل عمال و رحالت ، بجهة : مناشً البلد منشاه المناطر

ن بماله جافه ، بجهة ع 245288برلم  21191122، لٌد فى  51110111دمحم عمر علً عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 شارع حنا لادوس من ش االلصر 74: 

عن مكتب متعهد  245333برلم  21191128، لٌد فى  121110111منصور سعد مرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 نمل عمال ورحالت ، بجهة : ش اشرؾ لطفى ارض اللواء الجٌزه

عن  245386برلم  21191131، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز  ، تا -  125

 الحوامدٌه -مزرعه تسمٌن مواشى ، بجهة : شارع الجمهورٌه

عن تجاره مواد ؼذائٌه ،  245177برلم  21191111، لٌد فى  111110111اسواق بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لعمال امبابهمدٌنه ا 1منزل رلم  2بجهة : بلون 

عن تنمٌة مهارات  245192برلم  21191112، لٌد فى  511110111مجده خالد بدوي خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 سابما حدائك االهرام المدٌمه11ش الدكتور هانم  7الطفل ، بجهة : 

عن مماوالت  245195برلم  21191113د فى ، لٌ 511110111مصطفً دمحم فاروق العنانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ش ابوالفضل ب الدكرور 43وتجاره اللوادر و الحفارات والكوتترات والمعدات الثمٌله ، بجهة : 

عن بٌع  245114برلم  21191113، لٌد فى  111110111محمود مصطفً مرسً السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 جهة : ش الوحده المحلٌه كرداسهوتوزٌع وتورٌد مالبس جاهزه ، ب

عن تسوٌك  245145برلم  21191119، لٌد فى  111110111نشوه السٌد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 الهرم -ش ابناء الفٌوم  43عماري ، بجهة : 

عن تسوٌك  245175برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم حسٌن عبدالعزٌز حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش خلٌل بدوي عزبه الصعاٌده امبابه 8عماري ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب تاجٌر  245183برلم  21191114، لٌد فى  111110111عمر فوزي علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 سٌارات ، بجهة : ش البنن بجوار الوحده المحلٌه كرداسه

عن  245111برلم  21191113، لٌد فى  211110111متولً الشعراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شٌماء احمد دمحم -  133

شارع الشٌخ  6دعاٌة و اعالن و ادارة الموارد البشرٌه و الصٌدلٌات و التكنولوجٌا و االعالم و ادارة شبكات نمل الصوت ، بجهة : 

 دمحم متولً الشعراوي حجرة بالدور االرضً

عن مكتب  245251برلم  21191121، لٌد فى  211110111نجٌب سند جرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مٌشٌل -  134

ش فوزي من ش االٌماتن  3دعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدالر الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ( ، بجهة : 

 وراق العرب الوراق

عن مكتب  245285برلم  21191122، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حالل السٌد ابو موسً  ، ت -  135

 متعهد نمل عمال و رحالت ، بجهة : المنصورٌة منشأة المناطر

عن مكتب تورٌد  245321برلم  21191127، لٌد فى  111110111عبٌر دمحم زؼلول جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 الشٌخ علً من ش الخلفاء الرشدٌن العمرانٌه مالبس جاهزه ، بجهة : ش

عن محل  245322برلم  21191127، لٌد فى  111110111دمحم رمضان عبدالسالم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 مجوهرات ، بجهة : ش االمانه عدوي سلٌم ع غ

عن مكتب  245332برلم  21191128، لٌد فى  121110111محمود عبد الحى دمحم جنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 شارع المطار مساكن السكه الحدٌد م غ 1متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : 

عن متعهد نمل  245354برلم  21191129، لٌد فى  111110111مصطفً صالح سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 طرعمال و رحالت ، بجهة : ذات الكوم منشأة المنا

عن مصنع  245359برلم  21191129، لٌد فى  1111110111بٌتر ممدوح ؼٌروش خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 مالبس ، بجهة : ش بورسعٌد من ش المسبن وراق الحضر

مشؽل  عن 245361برلم  21191129، لٌد فى  511110111سٌده عبد العلٌم احمد بالش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش الرضوان من ش احمد عرابً البراجٌل م اوسٌم 3لتفصٌل و تصنٌع المالبس الجاهزه ، بجهة : 

عن صالون  245387برلم  21191131، لٌد فى  111110111شولى دمحم شولى عبدالموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 عمرانٌه -شارع مستشفى الصدر 11حالله ، بجهة : 

عن  245411برلم  21191131، لٌد فى  2111110111ساهر مصطفى عبدالجابر خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 بوالق الدكرور -شارع حسٌن دمحم  6مماوالت عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : 

عن  245393برلم  21191131، لٌد فى  1111110111عالء محمود عبدالممصود حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ش نور االٌمان من ترعه السواحل الوراق 6مماوالت عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : 

عن مماوالت و  245187برلم  21191112، لٌد فى  111110111حازم احمد حامد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 اطرش النادي الرٌاضً الجالتمه مركز منشأة المن 9تشطٌبات ، بجهة : 

عن تنمٌه  245128برلم  21191118، لٌد فى  511110111نادٌه عبدالستار محمود فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ش السٌنما وراق العرب الوراق 8بشرٌه لتعلٌم االطفال للؽات فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن محل  245122برلم  21191116، لٌد فى  11111.111مدحت رشاد شاكر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 نكال جوار المدرسة الصناعٌة منشاة المناطر -كشرى ، بجهة : م امبابة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تحضٌر و  56911برلم  21191116، لٌد فى  111110111عبد اللطٌؾ دمحم المؽربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 الجٌزة -المهندسٌن  -ش لناة السوٌس  11بطالة ، بجهة : بٌع المأكوالت دون الجلوس     مطلوب صورة ال

عن  245163برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 -احات البحرٌهاستصالح االراضى الزراعٌه وبٌع وشراء المنتجات الزراعٌه واالالت الزراعٌه واالسمده والمبٌدات ، بجهة : الو

 الباوٌطى

عن تورٌدات  245211برلم  21191116، لٌد فى  121110111احمد حمدي امام عبدالنبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 عمومٌه ، بجهة : السبٌل ش المستوصؾ منشاه المناطر امبابه

عن سوبر  245214برلم  21191115، لٌد فى  211110111حسام جمال ابراهٌم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش الجٌش بجوار مسجد الحرمٌن وراق الحضر الوراق 1ماركت ، بجهة : 

عن  229646برلم  21191118، لٌد فى  121110111السٌد ابو رواث لطب شعراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ٌك فٌصل م اوسٌمؼسٌل و تشحٌم و ؼٌار زٌت ، بجهة : طرٌك طنات الرئٌسً طر

عن  245238برلم  21191117، لٌد فى  511110111وسام عالء الدٌن ٌحى عبد الؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

ش اوالد عوٌس من ش  7مكتب دعاٌه واعالن وتنظٌم معارض فٌماعدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت ، بجهة : رلم 

 فٌصل -مس كفر طهر -حسن شاكر من المنشٌه 

عن تجاره  245211برلم  21191116، لٌد فى  111110111ؼرٌب السٌد محمود صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 المواد الػ<ائٌه ) جمله الجمله( ، بجهة : ش التامٌن الصحً منزل مجدي خالد اوسٌم

عن  245239برلم  21191117، لٌد فى  111110111  ابراهٌم دمحم رضا محمود دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  155

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 171مطعم وجبات سرٌعه ، بجهة : 

عن التورٌدات  245267برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد صالح عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش السودان العجوزه 213العمومٌه ، بجهة : 

عن بالي  245268برلم  21191121، لٌد فى  311110111حمد السٌد عبدالؽنً حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  157

 ش عبدالمادر احمد البؽدادي ترعه زنٌن بوالق الدكرور 1استٌشن ) فٌما عدا االنترنت( ، بجهة : 

عن  245312برلم  21191123، لٌد فى  111110111  عبد السالم سٌد ابراهٌم عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  158

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : ابو رواش عزبه ابو شوٌحه كرداسه

عن بٌع  245331برلم  21191128، لٌد فى  511110111هند اسماعٌل عبدالرحٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 ق العربش المومٌه العربٌه ورا 1اداوت منزلٌه ، بجهة : رلم 

عن متعهد نمل  245352برلم  21191129، لٌد فى  111110111احمد دمحم عبد هللا حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 عمال و رحالت ، بجهة : ذات الكوم منشأة المناطر

عن تورٌد  245373م برل 21191131، لٌد فى  111110111نهله محمود عبدجالعظٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش دمحم فرٌد من ش الوحده امبابه 13المالبس الجاهزه ، بجهة : 

عن مماوالت  245388برلم  21191131، لٌد فى  511110111دمحم احمد هاشم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ب الدكرور -واستثمار عمارى ، بجهة : شارع زكرٌا عٌسى لطب من شارع االتحاد

عن تسوٌك  245411برلم  21191131، لٌد فى  511110111عمرو دمحم عبدالسالم عاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 بوالق الدكرور -شارع ابو الفضل  3عمارى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ات عن تورٌد 245172برلم  21191111، لٌد فى  151110111علً ابراهٌم علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 ش الثالثٌنً الجدٌد العمرانٌه 83عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

 245191برلم  21191112، لٌد فى  121110111مصطفً صبحً مصطفً عبد البارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 الدلً -ش الحسٌن  95عن مٌنً ماركت ، بجهة : رلم 

عن تعبئه وتجاره  245173برلم  21191114، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  احمد السٌد دمحم رشوان  ، تاجر فرد  -  166

 المواد الؽذائٌه ، بجهة : ش دمحم محمود ناهٌا ب الدكرور

عن  245216برلم  21191115، لٌد فى  1111110111عبدربه مصطفً عبدربه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 ر و االسفٌنج والمفروشات وخالفه ، بجهة : نكال ش المرور م المناطرمصنع تشؽٌل وتصنٌع وتورٌد الفٌب

عن بٌع  245213برلم  21191116، لٌد فى  121110111كرٌمه سٌد عبد السالم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 عالفه ، بجهة : كرداسه ش جامع لاسم

عن تورٌد مواد  245161برلم  21191111، لٌد فى  111110111ه ،  مصطفى محمود دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  169

 العجوزة -مٌت عمبه -شارع داٌر الناحٌه  18ؼذائٌه ، بجهة : 

عن التدرٌب  245249برلم  21191121، لٌد فى  211110111كرم محً الدٌن عثمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ا ش عمبه الدلً 4رنت( ، بجهة : والترجمه ) فٌما عدا خدمات االنت

عن تجاره اجهزه  245271برلم  21191121، لٌد فى  511110111دمحم سوٌلم السٌد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 وادوات كهربائٌه ، بجهة : اترٌس منشاه المناطر بجوار الوحده الصحٌه

عن  245364برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم عبدالوهاب عبدالواحد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 ناهٌا بوالق الدكرور-محل المشه ومنسوجات ، بجهة : شارع عدلى عبد الشافى 

 245311برلم  21191123، لٌد فى  111110111مسعود السٌد حسٌن الجارحى البطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 عن تصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : بنى مجدول بجوار صٌدلٌه زٌتون  كرداسه

عن مزارع  245313برلم  21191127، لٌد فى  1111110111الخواجه لالنتاج الداجنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 الصؾ -الودى -المطاع االول  -مس دواجن وتربٌه دواجن واستصالح اراضى ، بجهة : حوض الخا

عن لطع  245325برلم  21191127، لٌد فى  111110111عبدالروؤؾ عبدهللا نجم الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 ش دمحم محمود ناهٌا ب الدكرور 25ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن منظفات  245381برلم  21191131، لٌد فى  1111110111عالء شكرى عجبان سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 صناعٌه ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر وراق العرب الوراق

عن تمدٌم  245379برلم  21191131، لٌد فى  121110111كرٌم مجدى دمحم عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 عصٌر ومشروبات ، بجهة : شارع جسر النٌل وراق الحضر

عن سوبر  245174برلم  21191111، لٌد فى  311110111سعٌد دمحم دمحم محمود عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 ماركت ، بجهة : ناصٌه االربعٌن تماطع حسٌن الضو بجوار ش ابو زٌد

عن كوافٌر  245181برلم  21191111، لٌد فى  121110111شولً حسنً ابراهٌم بدروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 العجوزه -ش السودان  211رجالً ، بجهة : رلم 

عن مركز  245119برلم  21191116، لٌد فى  511110111احمد سٌؾ الدٌن فرج البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 بوالق الدكرور -همفرس -شارع ابراهٌم عبدالعال 4تدرٌب وتطوٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب متعهد  245123برلم  21191116، لٌد فى  111110111دمحم سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ناهد حسن -  181

 منشأة المناطر -مناشى البلد  -نمل عمال و رحالت ، بجهة : م امبابة 

ت عن مماوال 245181برلم  21191114، لٌد فى  511110111محمود عزت طه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 ش العروبه ع غ 35عمومٌه ، بجهة : 

عن تجارة  245132برلم  21191118، لٌد فى  1111110111زٌنب صالح الدٌن دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ش المسبن من ترعة السواحل وراق الحضر 1مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن تصدٌر مالبس  245237برلم  21191117، لٌد فى  121110111  دمحم خالد دمحم سنوسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  184

 كرداسة-جاهزة ، بجهة : شارع رشاح االكشر 

عن  245258برلم  21191121، لٌد فى  111110111سمٌه دمحم معوض عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 ش حسٌن راضً عمرانٌه 9مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  245231برلم  21191117، لٌد فى  511110111 دمحم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد دمحم -  186

 دمحم علً ربٌع من ش العمده خلؾ المطاحن فٌصل 2، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن صٌدلٌه ،  245255 برلم 21191121، لٌد فى  211110111دمحم محمود حلمً ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 ش دمحم الفحام متفرع من ش حمد ٌاسٌن الطوابك فٌصل 1بجهة : 

عن تورٌد  245265برلم  21191121، لٌد فى  111110111مصطفً انور احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 جلود جمله ، بجهة : ش دمحم اللبان بشتٌل

عن مركز  245316برلم  21191127، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نبٌل عبدالحمٌد حارس سلٌمان  -  189

 ش احمد عبدالباري ب الدكرور 31صٌانه السٌارات ، بجهة : 

عن  245327برلم  21191127، لٌد فى  111110111عبدالرحمن فرج بدر عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 احمد الشرٌؾ ناهٌا ب الدكرور استثمار عماري ، بجهة : ش

عن  245311برلم  21191127، لٌد فى  5111110111مروان اٌمن عبدالحكٌم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

ش الهرم  175تصدٌر واستٌراد وتورٌدات فً مجال المالبس والمفروشات ومستلزماتها ومماوالت عامه وتشٌٌد وبناء ، بجهة : 

 لهرماسباتس ا

عن تورٌد  245346برلم  21191129، لٌد فى  511110111مصطفً مكرم سٌد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

مدٌنه حسن  7وتسوٌك كورسات فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 دمحم فٌصل

عن تورٌد  245375برلم  21191131، لٌد فى  111110111ٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا محمود عبدالعظٌم الس -  193

 ش المحطه امبابه 47المالبس الجاهزه ، بجهة : 

 245377برلم  21191131، لٌد فى  1111110111حسام الدٌن ٌحً عبد الحمٌد الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 جهة : ش عبد المنعم فرٌد وراق العرب الوراقعن مماوالت عامه و تصدٌر ، ب

عن بماله ،  245111برلم  21191113، لٌد فى  511110111عبدالحلٌم صبحً عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 بجهة : بشتٌل البلد ش مصطفً مجدي اوسٌم

عن مخبز  245115برلم  21191116، لٌد فى  111110111علً عبدالحمٌد سٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 ش مسجد التوحٌد جسر الكنٌسه 1سٌاحً ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن نمل ورحالت ،  245148برلم  21191119، لٌد فى  111110111سٌد دمحم محمود هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 بوالق الدكرور -ناهٌا -بجهة : شارع دمحم محمود 

عن مكتب تورٌدات  245159برلم  21191111، لٌد فى  251110111 عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌد عمر دمحم -  198

 امتداد الوحدة -ش توفٌك الموان  1رلم  -عمومٌة و مماوالت ، بجهة : امبابة 

عن تجاره  245196برلم  21191115، لٌد فى  111110111دمحم صفوت عبدالحلٌم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 ش دمحم المنشاوي العمرانٌه 8وتوزٌع المالبس الجاهزه و تصدٌر ، بجهة : 

عن مكتاب متعهد  245211برلم  21191115، لٌد فى  111110111اسامه انور دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ش نور السٌد مصطفً من عمران عبدالنعٌم امبابه 26نمل عمال ورحالت ، بجهة : 

عن فٌدٌو جٌم  245211برلم  21191115 ، لٌد فى 511110111مرنا ناصر احمد ابوالدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

ش المناجم والمحاجر النٌل االبٌض مٌدان  66مطعم وكافٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لبنان

 عن بٌع 245214برلم  21191116، لٌد فى  121110111ولٌد رمضان بسطاوي مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 م اوسٌم-بخوروعطور ، بجهة : ش مسجد الشٌماء البراجٌل

عن تصنٌع  245227برلم  21191116، لٌد فى  111110111عماد نصر شفٌك موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ش محمود عبدالرازق من ش عشره وراق العرب الوراق 7شربات ) جوارب( ، بجهة : 

عن تجاره  245245برلم  21191117، لٌد فى  5111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم حمدى دمحم دمحم عطا  -  214

 تمسٌم الفٌوم -شارع الشرفا 4الحدٌد والصلب واالستٌراد ، بجهة : 

عن مماوالت  245253برلم  21191121، لٌد فى  511110111اشرؾ دمحم الهامً عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ش زؼلول امام ابراج النور امام سوبر ماركت الجٌزاوي 45:  عمومٌه ، بجهة

عن مكتب تورٌد  245328برلم  21191127، لٌد فى  511110111سمعان نبٌل زكا ؼطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ش الرشد من ش ترعه السواحل الوراق 54مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن ورشه  245383برلم  21191131، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،   مٌالد فوزى نظٌر هارون  ، تاجر -  217

 تصنٌع مالبس ، بجهة : شارع بور سعٌد من شارع عبدالمادر وراق العرب

عن ورشه  245383برلم  21191131، لٌد فى  1111110111مٌالد فوزى نظٌر هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 شارع بور سعٌد من شارع عبدالمادر وراق العرب تصنٌع مالبس ، بجهة :

عن بٌع  245367برلم  21191131، لٌد فى  351110111ٌاسر عبد الصابور موسً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ش دمحم رشدي ارض الحداد2موباٌالت ، بجهة : 

عن كافٌترٌا ،  245366برلم  21191131، لٌد فى  1111110111احمد رجب احمد مشرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بجهة : ش طلحه وراق العرب الوراق

عن بٌع لطع  245396برلم  21191131، لٌد فى  5111110111حنان السٌد ٌوسؾ النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ؼٌار السٌارات ، بجهة : ش اللبٌنً الرئٌسً بجوار مرور حدائك االهرام

عن مماوالت  245196برلم  21191113، لٌد فى  511110111احمد صبري دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 واستثمار عماري ، بجهة : ش دمحم حسٌن ناهٌا ب الدكرور

بز عن مخ 245117برلم  21191116، لٌد فى  121110111صبحى الصاوى عمر الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 بجوار مسجد النصر -ام دٌنار  -افرنجى ، بجهة : م امبابة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  245191برلم  21191114، لٌد فى  15111110111دمحم دمحم خلٌل عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ز حدائك االهرام الهرم 47واستٌراد وتصدٌر ، بجهة : 

عن تصمٌم و  245185برلم  21191112، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،  هانً ابراهٌم سٌد حسنٌن  ، تاجر فرد  -  215

 ن هضبة االهرام 91تنفٌذ الخدع السٌنمائٌة فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : رلم 

عن بٌع  245188برلم  21191114، لٌد فى  111110111فتحً مصطفً ابراهٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ش دمحم حجازي م التحرٌر امبابه 98، بجهة : احذٌه 

عن مكتب نمل  245215برلم  21191116، لٌد فى  121110111سالمه دمحم سالمه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 اوسٌم-البراجٌل-ش  رشاد صالح 9بضائع ، بجهة : رلم 

عن تجاره  245226برلم  21191116، لٌد فى  1111110111سٌد بخٌت بٌشوى بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 بشتٌل -وتورٌد االدوات الكهربائٌه ، بجهة : شارع االربعٌن بجوار جامع حمزة

عن مكتب  245284برلم  21191122، لٌد فى  5111110111ابراهٌم عٌد ابراهٌم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ارات ، بجهة : ش العروبه وراق العرب الوراقاستٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌ

عن مطعم  245339برلم  21191128، لٌد فى  311110111ادهم دمحم سعٌد عبدالحكٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 برج الفٌروز ش كفر طهرمس فٌصل 1تجهٌز وبٌع ماكوالت ) تن اوي( ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  245351برلم  21191129، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  نوح احمد السٌد ابراهٌم  ، ت -  221

 نمل عمال و رحالت ، بجهة : ذات الكوم منشأة المناطر

عن  245351برلم  21191129، لٌد فى  111110111هانً عبد الرسول اسماعٌل فرماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 حالت ، بجهة : المنصورٌه منشأة المناطرمكتب متعهد نمل عمال و ر

عن مصنع  245378برلم  21191131، لٌد فى  1111110111هشام فكرى احمد الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 شارع الوكٌل وراق العرب 3مالبس ، بجهة : 

عن مماوالت  245398برلم  21191131ى ، لٌد ف 511110111دمحم فتحى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 بوالق الدكرور -ناهٌا -عمومٌه ، بجهة : شارع دمحم نافع

عن تسوٌك  245411برلم  21191131، لٌد فى  511110111عمرو دمحم عبدالسالم عاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بوالق الدكرور -شارع ابو الفضل  3عمارى ، بجهة : 

عن معرض لتجاره  245118برلم  21191116، لٌد فى  211110111د عبده شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سٌ -  226

 ش متولى الشعراوي من ش العروبه وراق العرب 11السٌارات ، بجهة : 

حالت عن مكتب ر 245167برلم  21191113، لٌد فى  31110111منً عبٌد شاكر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 داخل جمهورٌه مصر العربٌه دون المٌام باعمال السٌاحه ، بجهة : ش المعهد الدٌنً عزبه عبدالحمٌد نصر اوسٌم

عن محطة  191888برلم  21191116، لٌد فى  51111110111دمحم ابو رواش دمحم هاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 الجٌزة -هة : منشاة رضوان ممنشاة المناطر فرز و تعبئة و تبرٌد الحاصالت الزراعٌة ، بج

عن  245161برلم  21191111، لٌد فى  211110111هناء لطب عبد الجواد عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 -الهرم  -ش صالح ناصؾ اللبٌنى  6دهانات ، بجهة : 

عن مطبعه ،  245195برلم  21191114، لٌد فى  121110111اٌمن ٌعموب امٌن مهنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش دمحم سالم منت ش الهرم الطالبٌه الهرم 8بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تحضٌر  245277برلم  21191122، لٌد فى  211110111اسامه عطٌه جرجس عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش البوسته من ش وادي النٌل العجوزه 2وبٌع ماكوالت ، بجهة : 

عن مكتب  245283برلم  21191122، لٌد فى  111110111اٌمن عبدالبدٌع دمحم الشٌخه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : المنصورٌه منشاه المناطر

عن  245292برلم  21191122، لٌد فى  511110111زام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبد الفتاح علٌوه ع -  233

 شارع عبد المنعم ابراهٌم مطار امبابه 5مكتب تصدٌر مالبس ، بجهة : 

عن تجاره لطع  245126برلم  21191116، لٌد فى  511110111حسن احمد حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ش بشتٌل العمومً امبابه 6بجهة : ؼٌار سٌارات ، 

عن مماوالت  245151برلم  21191119، لٌد فى  511110111حمدى صالح محمود جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 بوالق الدكرور -ناهٌا -وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شارع ابو الفضل 

برلم  21191114، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  عبدالرحمن صدلً عبدالرحمن عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ،  -  236

 ش مستشفً الصدر عمرانٌه 25عن محل المشه ومنسوجات ، بجهة :  245169

عن  245192برلم  21191114، لٌد فى  111110111حربً بٌكالس بولس عبدالشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 ل امبابهاستثمار عماري ، بجهة : ش فارس عبدالمحسن بشتٌ

عن الدعاٌه  245199برلم  21191115، لٌد فى  211110111احمد دمحم امٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

واالعالن والطباعه والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالرنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول 

 ش اوالد لاعود كعبٌش فٌصل 9:  علً التنراخٌص الالزمه ، بجهة

عن تجاره مٌاه  245218برلم  21191116، لٌد فى  1111110111دمحم عادل عبد المنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 شارع محمود عبد المعطى من شارع مسجد التوبه وراق العرب 27ؼازٌه ، بجهة : 

عن العاب  245215برلم  21191115، لٌد فى  211110111، رأس ماله ،  امٌر رشدي عٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد  -  241

ش  13بالي ستٌشن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة :  -كمبٌوتر 

 النصر ارض الجمعٌه امبابه

عن تجاره  245226برلم  21191116، لٌد فى  111111.111سٌد بخٌت بنشوي بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 وتورٌدات االدوات الكهربائٌه ، بجهة : ش االربعٌن بجوار جامع حمزه بشتٌل الوراق

عن تجاره احذٌه  245246برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم احمد فهمى خلؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 عمرانٌه الشرلٌه -، بجهة : شارع ترعه الزمر

عن مطعم  245278برلم  21191122، لٌد فى  111110111سمٌره جابر حسن ابوسرٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 3شارع عدن محل رلم  19لتمدٌم المأكوالت ، بجهة : 

عن تورٌد  245262لم بر 21191121، لٌد فى  111110111مٌخائٌل كارم كامل بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 ش نافع بن زٌد 11وتركٌب بواٌات و جهاو لاري وكروت حضور وانصراؾ اشخاص وسٌارات لجهات ملزمه بالخصم ، بجهة : 

عن تورٌدات  245143برلم  21191119، لٌد فى  511110111برٌهام دمحم حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 نصار بٌن السرٌاتش  24عمومٌه ، بجهة : الدلً 

عن تجاره  245318برلم  21191127، لٌد فى  111110111ناصر فرج هللا فرج صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 المهندسٌن -احمد عرابى -شارع عمر طوسون  5سٌارات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ممله ، بجهة  245331برلم  21191128، لٌد فى  511110111هناء عاشور دمحم رواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 ل ش خٌر زمان هضبه االهرام 48: 

عن تجاره  245362برلم  21191129، لٌد فى  111110111طارق رفعت دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -حدٌد التسلٌح ، بجهة : شارع دمحم الشرٌؾ 

برلم  21191129، لٌد فى  511110111لدٌن دمحم فوزي عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم دمحم جمال ا -  249

عن العاب الفٌدٌو جٌم و البالي ستٌشن و عرض مواد سمعً و بصري من خالل التلفزٌون و الدش موافمه امنٌه رلم  245353

 ش الرٌاض المهندسٌن 14، بجهة :  2118لسنة  867

عن تورٌد  245384برلم  21191131، لٌد فى  111110111امل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مسلم ك -  251

 المهندسٌن -ناهٌا -وتوزٌع االدوات الكهربائٌه ، بجهة : شارع ابو الفضل

عن  245389برلم  21191131، لٌد فى  111110111عمر فتحى حسن عفٌفى مشٌرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 رض سٌارات ، بجهة : شارع عروسه العمرانٌهمع

عن مماوالت  245411برلم  21191131، لٌد فى  511110111دمحم فتحى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -عمومٌه ، بجهة : شارع دمحم نافع 

عن مماوالت  245171برلم  21191111، لٌد فى  511110111 مصطفً محمود دمحم مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  253

 ش العروبه العمرانٌه 15عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن مخبز  245117برلم  21191116، لٌد فى  121110111صبحى الصاوى عمر الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ابهافرنجً ، بجهة : ام دٌنار بجوار مسجد النصر امب

عن تورٌد  245144برلم  21191119، لٌد فى  211110111رافت دمحم السٌد علً زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 الهرم -ش الهرم  -الكترونٌات ، بجهة : ش العمده 

عن تورٌد  245174برلم  21191114، لٌد فى  111110111ماجده فارس عبدالعزٌز علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 ش دمحم متولً الشعرواي ناهٌا ب الدكرور 1مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن خدمات نمل ،  245177برلم  21191114، لٌد فى  111110111اٌمن محمود دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 بوالق الدكرور-ش احمد عبدالباري همفرس  1بجهة : 

عن مماوالت  245119برلم  21191113، لٌد فى  211110111محمود فاروق ثابت خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 ش عبده ابو خضره بشتٌل البلد 2عمومٌة ، بجهة : 

عن ترزى  245113برلم  21191113، لٌد فى  51110111هدٌر مصطفى احمد لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 -الرشاح  -ش دمحم سعد  66رلم  -الى ، بجهة : بوالق الدكرور رج

عن لطع  245228برلم  21191116، لٌد فى  111110111محمود احمد لطب عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 امبابه -شارع االسٌوطى من شارع البصراوى  54ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن  245221برلم  21191116، لٌد فى  111110111رٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً الدٌب عبدالوهاب ش -  261

 مبٌدات واسمده ، بجهة : بنً سالمه منشاه المناطر امبابه

، لٌد فى  211110111الفاروق لالنتاج الفنً واالعالمً والسٌنمائً والدعاٌه واالعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

عن انتاج فنً واعالمً وسٌنمائً ودعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت( ،  245222برلم  21191116

 ش احمد ذوٌل من ش اللبٌنً المرٌوطٌه فٌصل 2بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب تاجٌر  245242برلم  21191117، لٌد فى  111110111محمود علً ماهر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ش مسجد النصر الثالثٌنً عمرانٌه العمرانٌه 31، بجهة :  سٌارات

عن بٌع مواد  138396برلم  21191116، لٌد فى  311110111دمحم احمد عبد الحكم طراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 بناء ، بجهة : ابو ؼالب محطة كرتة ابو ؼالب

عن مصنع  245234برلم  21191117، لٌد فى  511110111،  صفاء محمود سٌد حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  265

 ش الماذون كفر السلمانٌه وراق العرب الوراق 5مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن بماله  245252برلم  21191121، لٌد فى  111110111ٌاسر سلٌمان مصطفً السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 منشاه المناطر جافه ، بجهة : بنً سالمه الدرٌه ؼرب

عن مماوالت  245273برلم  21191121، لٌد فى  511110111نرمٌن صالح زكً السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 ش الدكتور المحرولً العجوزه 28وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن التدرٌب  245313برلم  21191123، لٌد فى  211110111حماده احمد دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

برج سعدبن ابً ولاص تماطع  211شمه  361واالستشارات الفنٌه واالدارٌه فً مجال الجوده واالداره فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

 ش سعدابن ابً ولاص

عن مماوالت  245316برلم  21191123، لٌد فى  51110111اسامه دمحم السٌد علً بسه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 عمومٌه ، بجهة : ش داٌر الناحٌه الدلً

عن دعاٌة و  245341برلم  21191128، لٌد فى  111110111عمرو مجدي حنفً دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 ش النٌل الكت كات 256، بجهة :  2118لسنه  271اعالن و تركٌبات موافمه امنٌه برلم 

عن  245347برلم  21191129، لٌد فى  511110111محمود العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل عصام سٌد -  271

 ط حدائك االهرام الهرم 315دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : 

عن مماوالت  245374برلم  21191131، لٌد فى  311110111ناصر سلمان احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 ش عبدالؽنً حسن العمرانٌه 23عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لطرق والكبارى والسكن الحدٌدٌه اعمال ا -المماوالت العامه -عبد الفتاح ناصؾ وشركاه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه  -  1

،لٌدت  11111110111والمطارات ومحطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى والؽاز والولود واداره المشروعات  ،رأس مالها   

اعمال الطرق والكبارى والسكن الحدٌدٌه  -المماوالت العامه -، عن التورٌدات العمومٌه  245141برلم  21191119فى 

 33ٌولٌو شمه  26شارع  211طات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى والؽاز والولود واداره المشروعات ، بجهة : والمطارات ومح

 العجوزة -8الدور 

احمد رمزي محمود وشركاه   شركة  ،  مركز لخدمه وصٌانه السٌارات وتجاره وتورٌد لطع ؼٌار الخاصه بالسٌارات  -  2

، عن مركز لخدمه وصٌانه  245281برلم  21191122،لٌدت فى  5111110111ا   واطارات وبطارٌات السٌارات  ،رأس ماله

ش الخرطوم تمسٌم التعاون  6السٌارات وتجاره وتورٌد لطع ؼٌار الخاصه بالسٌارات واطارات وبطارٌات السٌارات ، بجهة : 

 الهرم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌب المصاعد الكهربائٌه  ،رأس مالها   احمد فتحً كامل وشرٌكه عثمان عبدالعزٌز ابراهٌم   شركة  ،  تورٌد وترك -  3

ش دمحم ؼنام سمٌر  4، عن تورٌد وتركٌب المصاعد الكهربائٌه ، بجهة :  245115برلم  21191113،لٌدت فى  111110111

 جوهر بشتٌل البلد اوسٌم

دي الؽٌر ومستلزمات كمال خلؾ جاد لاسم وشرٌكه   شركة  ،  تسوٌك ادوٌه ومكمالت ؼذائٌه ومستحضرات تجمٌل وتصنٌع ل -  4

، عن تسوٌك ادوٌه ومكمالت ؼذائٌه ومستحضرات  245376برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111طبٌه  ،رأس مالها   

 ب خاتم المرسلٌن العمرانٌه الؽربٌه 4تجمٌل وتصنٌع لدي الؽٌر ومستلزمات طبٌه ، بجهة : ابراج بنن مصر مدخل 

،لٌدت فى  51110111بدالرحمن   شركة  ،  معرض لبٌع الرخام  ،رأس مالها   ورثه المرحوم عبدالرحمن علً ع -  5

 ش احمد سالم مدٌنه االمل المنٌره الؽربٌه امبابه 45، عن معرض لبٌع الرخام ، بجهة :  245261برلم  21191121

،لٌدت فى  1111110111بدوي رضوان حسن دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات ونمل وشحن البضائع  ،رأس مالها    -  6

 ش اوالد لاعود المرٌوطٌه الملن فٌصل 4، عن تورٌدات ونمل وشحن البضائع ، بجهة :  245279برلم  21191122

هناء ٌاسٌن فرج ٌاسٌن و شركائها   شركة  ،  خدمات النمل البري و تورٌد عماله و تورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  7

، عن خدمات النمل البري و تورٌد عماله و تورٌدات عمومٌه ، بجهة :  245193م برل 21191112،لٌدت فى  51110111

 الطرٌك العمومً بجوار مسجد تموي نكالم منشأة المناطر

دمحم سلٌم دمحم عبد الصمد و شرٌكه   شركة  ،   الدعاٌة و االعالن)فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت( )موافمة امنٌة رلم  -  8

، عن الدعاٌة و االعالن)فٌما عدا اصدار  245111برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     2118لسنة  335

 الدور الثالث 15ش بحز العزال شمة رلم  12، بجهة :  2118لسنة  335الصحؾ و المجالت( )موافمة امنٌة رلم 

،لٌدت فى  1111110111التشطٌبات  ،رأس مالها    مجدي داود حافظ سلٌمان و شرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه و -  9

 ، عن المماوالت العمومٌه و التشطٌبات ، بجهة : ش الطرٌك العمومً الكوم االحمر 245355برلم  21191129

،لٌدت فى  151110111شركه ال سالم الداره المطاعم   شركة  ،  اداره وتجهٌز وتشؽٌل المطاعم  ،رأس مالها    -  11

 ش مكه المكرمه الطرٌك االبٌض العجوزه 5، عن اداره وتجهٌز وتشؽٌل المطاعم ، بجهة :  245219برلم  21191116

برلم  21191123،لٌدت فى  111110111دمحم فؤاد عبدالمادر وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه  ،رأس مالها    -  11

 ش المحكمه المدٌمه ش تاج الدوله امبابه 8، عن المماوالت العمومٌه ، بجهة :  245314

 245369برلم  21191131،لٌدت فى  81110111ها   عمرو سعٌد عباس توفٌك دمحم و شركاه   شركة  ،  بمالة  ،رأس مال -  12

 ش جابر احمد حبٌب بٌن السراٌات الدلً 38، عن بمالة ، بجهة : 

 1111110111وفٌك ظرٌؾ وٌصا عٌد السٌد و شرٌكه   شركة  ،  تورٌد و بٌع و صٌانة ماكٌنات التصوٌر  ،رأس مالها    -  13

الدور  4ش عٌسً حمدي شمه  4بٌع و صٌانة ماكٌنات التصوٌر ، بجهة :  ، عن تورٌد و 245382برلم  21191131،لٌدت فى 

 االرضً

البروج لالنشاءات المتطوره ) تامر الشرٌؾ وشرٌكٌه(   شركة  ،  المماوالت المتكامله والتورٌدات والتجاره وكل ما ٌتعلك  -  14

بٌع وتاجٌر معدات البناء والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   باعمال المماوالت ومعدات البناء ولوازم الدٌكور والمفروشات الحدٌثه و

، عن المماوالت المتكامله والتورٌدات والتجاره وكل ما ٌتعلك باعمال  245241برلم  21191117،لٌدت فى  5111110111

ت التجارٌه ، بجهة : شمه بالدور المماوالت ومعدات البناء ولوازم الدٌكور والمفروشات الحدٌثه وبٌع وتاجٌر معدات البناء والتوكٌال

 ش عبدالمنعم رٌاض العجوزه 62االخٌر بالعمار رلم 

 181110111رمضان جباهللا رمضان وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات وبٌع لطع ؼٌار السٌارات والكمالٌات  ،رأس مالها    -  15

ش حسٌن ابوالفضل من  14الكمالٌات ، بجهة : ، عن تورٌدات وبٌع لطع ؼٌار السٌارات و 245263برلم  21191121،لٌدت فى 

 ش خاتم المرسلٌن عمرانٌه ؼربٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2511110111احالم محمود عبدالنعٌم وشركاه   شركة  ،  التنمٌه واداره المشروعات والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها    -  16

ش دمشك تماطع  29ت العمومٌه ، بجهة : ، عن التنمٌه واداره المشروعات والتورٌدا 245166برلم  21191113،لٌدت فى 

 سورٌا المهندسٌن

سعد هنداوى و بهاء الجمل   شركة  ،   تسوٌك االفالم السٌنمائٌة من خالل مولع الشركة على االنترنت و التوزٌع الفنى  -  17

، عن تسوٌك  245116برلم  21191116،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     2118لسنة  631بموجب موافمة امنٌة برلم 

، بجهة : شمة  2118لسنة  631االفالم السٌنمائٌة من خالل مولع الشركة على االنترنت و التوزٌع الفنى بموجب موافمة امنٌة برلم 

 -الدلى  -ش التحرٌر  138بالدور الثالث بالعمار رلم  7رلم

مه والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌه واستصالح االراضى سراج السٌد عبد المنعم علٌوه وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت العا -  18

، عن المماوالت العامه  245153برلم  21191119،لٌدت فى  2111110111وتوزٌعها والنمل والرحالت  ،رأس مالها   

 -ه الدولٌه شارع المدارس المصرٌ 6والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌه واستصالح االراضى وتوزٌعها والنمل والرحالت ، بجهة : 

 المرٌوطٌه -طرٌك سماره

 21191113،لٌدت فى  2111110111اٌمن فتحً و شرٌكه   شركة  ،  بٌع و شراء عمارات لحساب الؽٌر  ،رأس مالها    -  19

 مساكن االولاؾ -الدور االرضً  -ش جامعه الدول العربٌه  31، عن بٌع و شراء عمارات لحساب الؽٌر ، بجهة :  245111برلم 

،لٌدت  1111110111حمد سامى احمد وشرٌكة   شركة  ،  المٌام بأعمال و تصنٌع المخبوزات و الحلوٌات   ،رأس مالها    -  21

ناصٌة ترعة الزمر  -ش ممتاز  1، عن المٌام بأعمال و تصنٌع المخبوزات و الحلوٌات ، بجهة :  245142برلم  21191119فى 

 العمرانٌة الشرلٌة

 21191117،لٌدت فى  1111110111بدالباسط احمد وشرٌكه   شركة  ،  معرض بٌع اثاث  ،رأس مالها   احمد جمال ع -  21

 برج اللوتس المرٌوطٌه الهرم 143، عن معرض بٌع اثاث ، بجهة :  245236برلم 

الت التجارٌه  ،رأس مالها   شركه المزاز   شركة  ،   تورٌدات االدوات المكتبٌه والتورٌدات العمومٌه بكافه انواعها والتوكٌ -  22

، عن تورٌدات االدوات المكتبٌه والتورٌدات العمومٌه بكافه انواعها  245315برلم  21191123،لٌدت فى  111110111

 ش االمل من السنترال بشتٌل البلد 12والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

رٌد مستحضرات التجمٌل والعناٌه بالبشره والمستلزمات هانً ثروت دمحم احمد وشركائه   شركة  ،  توزٌع وتسوٌك وتو -  23

،لٌدت فى  181110111الطبٌه والتصنٌع لدي الؽٌر والمواد الؽذائٌه والتسوٌك العماري والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

لطبٌه والتصنٌع ، عن توزٌع وتسوٌك وتورٌد مستحضرات التجمٌل والعناٌه بالبشره والمستلزمات ا 245392برلم  21191131

 ش اجٌاد مكه المرٌوطٌه فٌصل 41عمار  6لدي الؽٌر والمواد الؽذائٌه والتسوٌك العماري والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

برلم  21191113،لٌدت فى  41110111احمد محمود فهمً وشرٌكه   شركة  ،   المٌام باعمال النظافه   ،رأس مالها    -  24

 عمال النظافه ، بجهة : بجوار دوار عائله صالح مباشره منشاه المناطر، عن المٌام با 245164

 21191121،لٌدت فى  1111110111هند فاروق مدبولً وشركائها   شركة  ،  تجاره الحدٌد بكافه انواعه  ،رأس مالها    -  25

 ن اوسٌمش صاوي الخولً من ش المساب 5، عن تجاره الحدٌد بكافه انواعه ، بجهة :  245261برلم 

برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111فتحً البطاوي وشركاه   شركة  ،  انشاء واداره المدارس  ،رأس مالها    -  26

 ، عن انشاء واداره المدارس ، بجهة : ش بنً مجدول كرداسه 245311

،لٌدت فى  211110111مالها   محمود علً هرٌدي خلٌفه وشرٌكه   شركة  ،  انتاج الخبز البلدي النصؾ الً  ،رأس  -  27

 مدخل الحرانٌه شبرامنت 1، عن انتاج الخبز البلدي النصؾ الً ، بجهة : محل رلم  245348برلم  21191129

عماد طلعت عماد صادق و شركاه   شركة  ،  بٌع و تورٌد جمٌع انواع االدوات الكهربائٌه و االضاءه و الكابالت و االسالن  -  28

 245334برلم  21191127،لٌدت فى  11111110111دٌده و التوكٌالت و االستٌراد و التصدٌر  ،رأس مالها   و المشؽوالت الح

، عن بٌع و تورٌد جمٌع انواع االدوات الكهربائٌه و االضاءه و الكابالت و االسالن و المشؽوالت الحدٌده و التوكٌالت و االستٌراد 

 ً الدلًش النخٌل لسم الدل 31و التصدٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه تو برازرز لالداره المطاعم والمنشات السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنعم زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم   -  29

Two Brothers      لٌدت فى  5111110111شركة  ،  اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه  ،رأس مالها،

ش سٌد خطاب الطالبٌه  1، عن اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه ، بجهة :  245168برلم  21191113

 العمرانٌه

شركه تو برازرز لالداره المطاعم والمنشات السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنعم زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم   -  31

Two Brothers   ٌلٌدت فى  5111110111ل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه  ،رأس مالها   شركة  ،  اداره وتشؽ،

مارٌنا  2ب  1، عن اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه ، بجهة : محل رلم  245168برلم  21191113

 الحمام 4بوابه  14العالمٌن منطمه 

المنشات السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنعم زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم  شركه تو برازرز لالداره المطاعم و -  31

Two Brothers      لٌدت فى  5111110111شركة  ،  اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه  ،رأس مالها،

مارٌنا  3ج  6ه والؽٌر مجهزه ، بجهة : محل رلم ، عن اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهز 245168برلم  21191113

 الحمام 4بوابه  14العالمٌن منطمه 

شركه تو برازرز لالداره المطاعم والمنشات السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنعم زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم   -  32

Two Brothers   لٌدت فى  5111110111جهزه والؽٌر مجهزه  ،رأس مالها   شركة  ،  اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم الم،

مول  5،4،3، عن اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه ، بجهة : محالت  245168برلم  21191113

 النرجس ش التسعٌن الجنوبً التجمع الخامس الماهره الجدٌده

السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنعم زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم   شركه تو برازرز لالداره المطاعم والمنشات -  33

Two Brothers      لٌدت فى  5111110111شركة  ،  اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه  ،رأس مالها،

ر مجهزه ، بجهة : لرٌه الفٌستا باي الساحل ، عن اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌ 245168برلم  21191113

 الشمالً مول افٌنٌو الضبعه

شركه تو برازرز لالداره المطاعم والمنشات السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنعم زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم   -  34

Two Brothers   لٌدت فى  5111110111مجهزه  ،رأس مالها    شركة  ،  اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر،

، عن اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه ، بجهة : مول تٌفولً االسكندرٌه  245168برلم  21191113

 ستانلً 18محل رلم 

م زبادي وشرٌكه سامح مصطفً سالم  شركه تو برازرز لالداره المطاعم والمنشات السٌاحٌه وؼٌر السٌاحٌه دمحم دمحم عبدالمنع -  35

Two Brothers      لٌدت فى  5111110111شركة  ،  اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه  ،رأس مالها،

 ، عن اداره وتشؽٌل الكافٌهات والمطاعم المجهزه والؽٌر مجهزه ، بجهة : لرٌه امواج الساحل الشمالً 245168برلم  21191113

 LG5ABمحل رلم  Retail Centerرٌتاٌل سنتر 

دمحم سعد حسن عطٌه وشركاه   شركة  ،   اداره المشروعات والمستشفٌات والمراكز الطبٌه العامه والمتخصصه والعٌادات  -  36

س مالها   الخاصه والعامه وانشالء وتجهٌز المستشفٌات والمعاهد الطبٌه ومراكز العٌن واالسنان واالشعه والتحالٌل  ،رأ

، عن اداره المشروعات والمستشفٌات والمراكز الطبٌه العامه والمتخصصه  245271برلم  21191121،لٌدت فى  151110111

ش  1والعٌادات الخاصه والعامه وانشالء وتجهٌز المستشفٌات والمعاهد الطبٌه ومراكز العٌن واالسنان واالشعه والتحالٌل ، بجهة : 

 لمكاوي ؼرب الترعه كرداسهالمستشار عبدالسالم ا

توبه سٌد دمحم لاسم وشرٌكه حسنً عبدهللا محمود   شركة  ،  بٌع االفران المستعمله ومستلزماتها  ،رأس مالها    -  37

ش الرٌان المتفرع من  4، عن بٌع االفران المستعمله ومستلزماتها ، بجهة :  245198برلم  21191113،لٌدت فى  151110111

 ٌو ارض اللواء العجوزهٌول 26محور 

برلم  21191112،لٌدت فى  511110111شعبان شعبان وشرٌكه   شركة  ،  تجاره االدوات المنزلٌه  ،رأس مالها    -  38

 ، عن تجاره االدوات المنزلٌه ، بجهة : ش التوحٌد والنور من ش احمد بدوي بناحٌه ابو النمرس 245191



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  111110111شركة  ،  بٌع المواد الؽذائٌه سوبر ماركت  ،رأس مالها     موسً دمحم دمحم زٌدان وشرٌكه  -  39

 ش االسراء العجوزه 28، عن بٌع المواد الؽذائٌه سوبر ماركت ، بجهة :  245391برلم  21191131

،لٌدت فى  111110111احمد رٌاض بدٌر وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات وصناعه الخدمات الكهرومٌكانٌكٌه  ،رأس مالها    -  41

، عن تورٌدات وصناعه الخدمات الكهرومٌكانٌكٌه ، بجهة : لرٌه برطس طرٌك المنصورٌه بعد  245241برلم  21191117

 مسجد احمد زلطه اوسٌم

،لٌدت  511110111وشرٌكته   شركة  ،  اداره الصٌدلٌات والمستلزمات الطبٌه العالجٌه  ،رأس مالها    دمحم مجدي توفٌك -  41

عمارات الكرنن ابوالفتوح خاتم  6، عن اداره الصٌدلٌات والمستلزمات الطبٌه العالجٌه ، بجهة :  245318برلم  21191123فى 

 المرسلٌن الطالبٌه

ركاه   شركة  ،  تجاره االجهزه العلمٌه والمعملٌه والمستلزمات الطبٌه ما عدا االنترنت  ،رأس دمحم فكري السٌد الخولً وش -  42

، عن تجاره االجهزه العلمٌه والمعملٌه والمستلزمات الطبٌه ما عدا  245312برلم  21191127،لٌدت فى  1511110111مالها   

رع الشهٌد الحً متفرع من ترعه الزمر والمتفرع من ش الهرم برج االٌمان بشا 7منزل رلم  21االنترنت ، بجهة : شمه رلم 

 العمرانٌه

،لٌدت فى  1511110111سٌؾ االسالم موسً مبارن و شرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه و التورٌدات  ،رأس مالها    -  43

 من شارع خاتم المرسلٌنش كمال هوٌدي  14، عن المماوالت العامه و التورٌدات ، بجهة :  245157برلم  21191111

ورثه ٌوسؾ مورٌس اسكندر وشرٌكته   شركة  ،   انتاج شرائط الكاسٌت فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص  -  44

، عن انتاج شرائط الكاسٌت فٌما عدا االنترنت وبعد  245269برلم  21191121،لٌدت فى  211110111الالزمه  ،رأس مالها   

 ش الشهٌد عبدالمنعم رٌاض العجوزه 92لتراخٌص الالزمه ، بجهة : الحصول علً ا

برلم  21191123،لٌدت فى  111110111محمود احمد عبدالرحمن وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدي  ،رأس مالها    -  45

 فٌصل، عن مخبز بلدي ، بجهة : ش اوالد عبدربه ش فؤاد عزام سابما من ش الشهٌد احمد حمدي الطوابك  245297

 21191119،لٌدت فى  191110111دمحم عادل حامد رمضان وشركاه   شركة  ،  تصدٌر المالبس الجاهزه  ،رأس مالها    -  46

 ، عن تصدٌر المالبس الجاهزه ، بجهة : ش السٌد رزق كرداسه 245136برلم 

،  الدعاٌه و االعالن و التسوٌك و التورٌدات  رامً محمود دمحم محمود لرلر و شرٌكه دمحم عبد الوهاب بكر الدلٌل   شركة  -  47

،  245117برلم  21191113،لٌدت فى  251110111العمومٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت  ،رأس مالها   

ش عمرو  16عن الدعاٌه و االعالن و التسوٌك و التورٌدات العمومٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت ، بجهة : 

 فٌصل -المطبعه  -بن العاص 

مجدي مصطفً وشرٌكه   شركة  ،  العمل فً مجال المماوالت والتصمٌم الهندسً واالشراؾ والتورٌدات  ،رأس مالها    -  48

، عن العمل فً مجال المماوالت والتصمٌم الهندسً واالشراؾ والتورٌدات ،  245341برلم  21191128،لٌدت فى  51110111

 بجوار محطه مترو الدلً 2ش امٌن الرافعً من ش التحرٌر مٌدان المساحه الدور  12: بجهة 

عمرو صالح وشرٌكته   شركة  ،   تنظٌم المعارض والحفالت والمؤتمرات والمهرجانات والتسوٌك الرٌاضى فٌما عدا  -  49

، عن تنظٌم  245235برلم  21191117فى  ،لٌدت 511110111االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

المعارض والحفالت والمؤتمرات والمهرجانات والتسوٌك الرٌاضى فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، 

 الدور الثالث الطالبٌه البحرٌه فٌصل 6ش فهٌم الملٌجً شمه رلم  13بجهة : العمار رلم 

 51110111 و شرٌكه   شركة  ،   مخبز طبالً ٌعمل ضمن منظومه الخبز المدعم  ،رأس مالها   خالد عبد الحمٌد احمد دمحم -  51

، عن مخبز طبالً ٌعمل ضمن منظومه الخبز المدعم ، بجهة : ش دمحم المصري من ش  245184برلم  21191111،لٌدت فى 

 ابراهٌم جوهر بشتٌل

ت والتاهٌل والتدرٌب على نظم الجوده واالداره والتمٌٌم الفنى واصدار ناجى حمدى دمحم وشرٌكه   شركة  ،  االستشارا -  51

شهادات الخبره ونظم المعلومات والدعم الفنى وتجاره وتورٌد الماكٌنات ولطع الؽٌار والزٌوت والشحوم واالطارات والبطارٌات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  111110111،رأس مالها   وورق التصوٌر واحبار الطباعه والمواد الؽذائٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  

، عن االستشارات والتاهٌل والتدرٌب على نظم الجوده واالداره والتمٌٌم الفنى واصدار شهادات الخبره  245133برلم  21191118

صوٌر ونظم المعلومات والدعم الفنى وتجاره وتورٌد الماكٌنات ولطع الؽٌار والزٌوت والشحوم واالطارات والبطارٌات وورق الت

 المرٌوطٌه -شارع حسٌن خاطر من شارع الملن فٌصل  4واحبار الطباعه والمواد الؽذائٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

 1111110111احمد سامً احمد سالم و شرٌكه   شركة  ،  المٌام بأعمال و تصنٌع المخبوزات و الحوٌات  ،رأس مالها    -  52

 ، عن المٌام بأعمال و تصنٌع المخبوزات و الحوٌات ، بجهة :  245142م برل 21191119،لٌدت فى 

(  ،رأس مالها   2118لسنة  332اٌمن فتحى وشرٌكه   شركة  ،   بٌع وشراء عمارات لحساب الؽٌر )موافمة امنٌة رلم  -  53

لسنة  332فمة امنٌة رلم ، عن بٌع وشراء عمارات لحساب الؽٌر )موا 245111برلم  21191113،لٌدت فى  2111110111

 شارع جامعة الدول العربٌة الدور االرضى مساكن االولاؾ 31( ، بجهة : 2118

برلم  21191129،لٌدت فى  511110111سعٌد عبدالمنعم وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع مالبس حرٌمً  ،رأس مالها    -  54

 نً العمده ارض اللواءش المشحري عماره ها 2، عن تصنٌع مالبس حرٌمً ، بجهة :  245345

نور احمد دمحم االفندي و شرٌكتها   شركة  ،   تدرٌب و ممارسة رٌاضة السباحه التولٌعٌه و االعداد و التأهٌل و المشاركه  -  55

 211110111فً البطوالت و تنمٌة المدرات فً السباحه فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص اللالزمه  ،رأس مالها   

، عن تدرٌب و ممارسة رٌاضة السباحه التولٌعٌه و االعداد و التأهٌل و المشاركه فً  245337برلم  21191127،لٌدت فى 

 2ن شمه رلم  131البطوالت و تنمٌة المدرات فً السباحه فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص اللالزمه ، بجهة : 

 حدائك االهرام

 21191111،لٌدت فى  311110111محمود و شرٌكه   شركة  ،  تورٌد و تعبئة مواد ؼذائٌه  ،رأس مالها   ابراهٌم رواش  -  56

 المعتمدٌه-، عن تورٌد و تعبئة مواد ؼذائٌه ، بجهة : شارع الحامدٌه الشاذلٌة 245162برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  امر    21191111، وفى تارٌخ    219297حسٌن فراج حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو لترن التجاره

تم    21191111، وفى تارٌخ    212228،  سبك لٌده برلم :  مجدى محمود احمد خالد شرؾ الدٌن  ،  تاجر فرد    - 2

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191111، وفى تارٌخ    172221هانى السٌد حلمى سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191111، وفى تارٌخ    219281رد  ،  سبك لٌده برلم : سنٌه احمد على دمحم  ،  تاجر ف   - 4

 محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    184354مكتب رحالت عبد هللا دمحم زٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    177151مكتب رحالت وحٌد لبلب احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191111، وفى تارٌخ    115352محمود عبد الفتاح  دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 لترن التجارهمحو 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    212362عبدهللا فراج حسٌن بكتاش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 امر محو لترن التجاره

مر تم محو/شطب السجل  ا   21191111، وفى تارٌخ    57191خلٌل عبدالعظٌم لٌثى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو لترن    21191111، وفى تارٌخ    123115دمحم بكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 التجاره

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    142514شعبان شعبان دمحم رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ر محو لترن التجارهام

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    243461احمد محمود موسً ؼربٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  امر محو لترن التجاره

طب السجل  تم محو/ش   21191112، وفى تارٌخ    244435خلؾ دمحم عبدالرحمن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    243395دمحم فتحى عبدالجواد الشنتورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    238816سمٌه دمحم محمود هالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    236139احمد عبدلى بشٌر حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191113تارٌخ  ، وفى   167912،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   a-zامٌرة الزاهد اٌه زد    - 17

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    233122محمود زكرٌا حسن سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191113، وفى تارٌخ    171449دمحم ٌحى دمحم  محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    188141محمود جاد الحك نادى جاد الحك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    112129بك لٌده برلم : اٌمان مسعد احمد عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  س   - 21

 أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    172248عزت حامد حسٌن عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    219414،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  توفٌك دمحم دمحم توفٌك صدلى    - 23

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191119، وفى تارٌخ    219414صدلى لنظم التطرٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    241921بد المؽنى ٌعموب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبد الؽنى ع   - 25

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    235418امٌن دمحم امٌن مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    181492مصطفى دمحم وجٌه زكرٌا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    137661كٌالنى عرفات كٌالنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 ارةأمر محو لترن التج

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    237118هانى دمحم ابو النور مروان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    217475نورحسٌن دمحم عبد النبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ر محو لترن التجارةأم

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    147335ٌحٌى الحسٌنى المروى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 أمر محو لترن التجارة

تم    21191119، وفى تارٌخ    147335ٌحٌى للحسٌن دمحم عبد المنعم دمحم عمر على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191119، وفى تارٌخ    85474خالد سٌد دمحم دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    91841عبدالعاطى  سٌد عبداللطٌؾ سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191111، وفى تارٌخ    225881اٌمان سلٌم دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 و لترن التجارةمح

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    214179اشرؾ صبحى حلمى دمٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  أمر محو بالؽاء الفرع

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    121129على عبدالرشٌد  على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 جل  أمر محو لترن التجارةالس

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    226711ممدوح ابراهٌم حسن السمنودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م محو/شطب السجل  ت   21191113، وفى تارٌخ    168336عاشور سٌد احمد عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    214517نجالء عمر عمر عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 أمر محو

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    219755دمحم عبد الرحمن طلبه عبد البالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    195853دمحم مدحت عبد العزٌز لرنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191114، وفى تارٌخ    34111حسٌن احمد سلطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    211278احمد عبد المجٌد توفٌك احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    221762جمال على سوٌفى محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191116، وفى تارٌخ    199921رشا جمعه شٌبه بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    199192م : هشام سٌد احمد ابو عشره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 47

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191116، وفى تارٌخ    139629هدى عبد هللا حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    171166بك لٌده برلم : عبد الرحٌم احمد ابو الحجاج  ،  تاجر فرد  ،  س   - 49

 السجل  أمر محو للوفاة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    227516عبده رفعت السباعى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    243198سبك لٌده برلم :  عاطؾ بخٌت عطٌه جاد  ،  تاجر فرد  ،    - 51

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    199764منال محمود هرٌدى مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    118811تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد العزٌز السٌد البدوى  ،     - 53

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191121، وفى تارٌخ    86281شكل علً محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191121، وفى تارٌخ    122258تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   احمد سٌد احمد حسن  ،   - 55

 محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  أمر    21191121، وفى تارٌخ    181414فاطمه عبده دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    112385بد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمال سعد زؼلول ع   - 57

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر محو لترن    21191121، وفى تارٌخ    112385ام الدنٌا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 التجارة

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    189163د فرؼلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد فرؼلى احم   - 59

 أمر محو للوفاة

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    192133دمحم عبد الؽنً عبد الحافظ ؼانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم    21191121، وفى تارٌخ    244519حمود اسماعٌل محمود منتصر ابو ترٌكه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : م   - 61

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191121، وفى تارٌخ    176616بشار رٌمون ولٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 ن التجارةمحو لتر

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    41172دمحم صالح الدٌن حسن حنفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    118766هدى مختار عبد السالم خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    114424دمحم رفعت دمحم السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو لترن التجارة أمر

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    211862مٌالد كامل جرجس ؼبلاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 2118لسنه  1111السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بموجب عمد رلم 

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    214477ٌس حنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رشدى ثابت جر   - 67

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191127، وفى تارٌخ    126248كامل حسٌن كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21191127، وفى تارٌخ    91976الح نوبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبده دمحم ص   - 69

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    99189احمد عبد الرحمن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    213838المه عطا هللا اٌوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : نعٌم س   - 71

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    231974شرٌؾ دمحم فرحات حسن االشمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 جارةالسجل  أمر محو لترن الت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    192535دمحم محى الدٌن محمود عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 السجل  امر محو لترن التجاره

امر تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    86145دمحم رشدى عبدالمادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    225716عمر ابو سرٌع خلٌفه ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 السجل  امر محو للوفاه

/شطب تم محو   21191128، وفى تارٌخ    218399مرداش عبد هللا جابرى عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 76

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    219486هانى عاشور حنفى سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 77

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    241163تامر خلٌفه كامل فرنسٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 78

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191129، وفى تارٌخ    83517احمد دمحم احمد هٌبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 79

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191129، وفى تارٌخ    83517هٌبة لخدمات المحمول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    147616عزت كامل عبد الموالى نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191131تارٌخ  ، وفى   185265حمٌدة دمحم حسن حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 82

 محو للوفاة

تم    21191131، وفى تارٌخ    153819هشام محمود عبد الظاهر الخطٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 83

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    181352رانٌه احمد مصطفى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 84

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    217714فاطمة الزهراء  احمد احمد لطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 85

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    112411ٌده برلم : احمد عزت احمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 86

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191131، وفى تارٌخ    217152رضا فهمى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 87

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    116946اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد  عبدالفتاح   دمحم  عبدالعال  ،  ت   - 88

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191131، وفى تارٌخ    184161دمحم حمدى بكر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 89

 محو لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   229619سلوى سٌد عبد الخالك عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   177542مجدي محمود احمد عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21191111وفً تارٌخ ،   241211مٌنا نظٌر مبسط عطوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   217676سماح سعودى سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   228125عبد العزٌز راتب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم  -  5

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  21191111وفً تارٌخ ،   197726محمود فراج احمد فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   182839اٌهاب حلمى لمبو جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   216554بد الباسط حسان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال حسنٌن ع -  8

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

المال ,  تم تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ ،   192111عبد الملن فاروق راوي عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   138561صٌدلٌة الدكتور أمٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   168118ود بكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم بكرى محم -  11

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   168118بكرى محمود بكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5111110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل   21191112وفً تارٌخ ،   243755عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد الحمٌد حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   196839د بكر ذكى متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ماج -  14

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  21191112وفً تارٌخ ،   214232دمحم نجٌب فتحى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   232575أسالم أحمد السٌد مدبولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   239691براهٌم سعد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى ا -  17

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  21191113وفً تارٌخ ،   164912احمد محمود صدٌك دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   242278جرجس مكرم رزق هللا جرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   225317اد خلؾ عمر سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شد -  21

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ  تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ ،   211313دمحم بدوى اسماعٌل بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   225317شداد خلؾ عمر سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   139763عبد النبى سعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم منال صالح  -  23

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

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  21191116وفً تارٌخ ،   151694احمد عبد هللا عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   491110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   244832احمد مراد دمحم عصمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   181368كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  نجالء سمٌر -  26

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ ،   244821كامل دمحم أحمد دمحم ماجد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191118وفً تارٌخ ،   241372احمد ابو النجا عبد المولى الشهاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   192641بدرٌه عبد هللا حسن الحصرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

تم تعدٌل رأس المال   21191118وفً تارٌخ ،   161152صفاء على احمد على عبد الفضٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   151110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   91423اسامة مهدى عبد العاطى طلبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   2111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   226951كرم مختار الصاوى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119خ ، وفً تارٌ  227812احمد سالمه سٌد سلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   126725طلعت جالل عبداللطٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   238212أشرؾ محمود أحمد صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   154116كامل جاد خلٌل جرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   241751مصباح دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   241724سمٌر فوزي عبدالحكٌم فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

وفً تارٌخ ،   211124، سبك لٌده برلم مؤسسة عبد الناصر سنوسى رضوان النتاج وتجارة المواد الؽذائٌة  تاجر فرد ، -  39

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191111

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   191773لوزة عبد السالم دمحم عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   5111110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   236113رجب على احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191113وفً تارٌخ ،   111391سبك لٌده برلم هانى زكرٌا زكى  تاجر فرد ،،  -  42

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   215419اٌمن على احمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   2511110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   183433مصطفى سمٌر دمحم عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   219753،، سبك لٌده برلم  دمحم فاروق ثابت الدروٌش  تاجر فرد -  45

 جنٌه   1111111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191113وفً تارٌخ ،   143349حنفى محمود عبد الممصود على الماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   1111110111صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , و

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   187112هدى دمحم مختار رشاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   243777النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  شعبان صبحى كامل عبد -  48

 جنٌه   2111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , تم تعدٌل رأس الما  21191114وفً تارٌخ ،   227143مها دمحم محمود دمحم مسلمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   212722عماد لطفى صلٌب تادرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   164111س  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هٌثم فوزى عبا -  51

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   161156مصطفى على حسن جاد الرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   161156مصطفى على حسن جاد الرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   135269ت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم التمساح للمماوال -  54

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   135269هانى عبد الؽفار متولى دمحم التمساح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   135269التمساح للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 ٌه جن  5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191114وفً تارٌخ ،   215131اصبح مكتب الكاشؾ للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   215131نبٌل عمر حسن الكاشؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ التأشٌر:    تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ ،   238911نبٌل فتحى بمطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   241366دمحم عبد الرحمن دمحم حسان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   241151نوران عصام السٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191117، وفً تارٌخ   212781محمود احمد احمد صالح ابو النٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   234154راشد السٌد راشد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   111111.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   111788امجد دمحم صبٌح لالدوات الصحٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   212473مجدى ابراهٌم دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   197968حجازى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   151251السٌد دمحم ٌونس الماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121رٌخ ، وفً تا  198921احمد سمٌر توفٌك هٌبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   236113امام عبد العظٌم دمحم ابو سرٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191121وفً تارٌخ ،   171817هانى دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   239771احمد عبد العلٌم دمحم لطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   221194عبد الهادى محمود عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   2511110111ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   181284سامى على رضوان صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   226266حسانٌن على حسانٌن صالحٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   92143فضل عبدالفتاح فضل الخرصة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   51110111صبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   63242فٌفٌانا اورالندو الجانا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191122وفً تارٌخ ،   63242فٌفٌانا فٌلما الجانا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   223116عبد الحمٌد مختار عبد الحمٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   311110111المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   228324حسن دمحم مرسً احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   244451ك لٌده برلم اٌمان صبحى دمحم عبد المعطى  تاجر فرد ،، سب -  81

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   241114سٌد صالح دمحم سٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   51110111أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   238953جرجس فخري بنشوي سٌدهم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   225549لٌده برلم رضا شعبان ملٌجى على  تاجر فرد ،، سبك  -  83

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   238793جاكلٌن عزت زكرى ؼالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   11111110111لمال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   212529مصطفى خالد ربٌع سٌد طلبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   111189دمحم عبد اللطٌؾ دمحم عطا هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   226156رافت كمال فتحى نصٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   158916صفوت بركه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم \صٌدلٌه د -  88

 ٌه جن  1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   243391اسماعٌل فاروق سلومه عشري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   222682احمد دمحم جمعه هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191128وفً تارٌخ ،   196525عبد الفتاح توفٌك عبد الؽفار توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   451110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   155412ماهر عبد المسٌح سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129ً تارٌخ ، وف  65376بهاء الدٌن زهٌر حافظ شرارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   88417حفنى على احمد مطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   218134دمحم سامى محروس حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129تارٌخ ،  وفً  193435تامر ابوالفضل دمحم ابوالفضل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   236767عبد الستار عمر عبد الستار احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   214199عالء البدرى جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191129تارٌخ ، وفً   179737اٌمن رشدي سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   51110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   113664منصور رزق عبدالحلٌم طلبة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   5111110111ه ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   113664منصور رزق طلبه عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   243691حسن فتحى حسن امام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   243293متً سمٌر سابت عبد المسٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   3111110111س ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   228117دعاء حسن دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131فً تارٌخ ، و  81437نصر عبد الحلٌم طلبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   219128شٌماء عادل مصطفى دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   111110111ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   226172دمحم فرٌد توفٌك فهمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   216111على ابرهٌم حسن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   213991احمد شعبان محمود الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   251110111بح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   198243احمد على عبدالعظٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   199622 دمحم احمد جاد سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  111

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   214386على دمحم سالم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   51110111ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل   21191131وفً تارٌخ ،   218121محمود عبد العاطى مصطفى عبد البالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   1511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   218199، سبك لٌده برلم احمد جالل عبد اللطٌؾ جالل  تاجر فرد ، -  114

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245171مصطفً محمود دمحم مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش العروبه العمرانٌه 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  241811شادٌه عبدهللا حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع شحات عبد الهادى الجمنى بجوار طلعه الدائرى المعتمدٌه كرداسه 8الـتأشٌر:   ،   

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  245182حسٌن جمال عبد الناصر بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 منشاه المناطر - المنصورٌه -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجمعٌه الزراعٌه بجوار مسجد الرحمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245179جٌهان فوزي سمعان حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش سٌدي عبد الرحمن من كورنٌش النٌل وراق الخضر 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111تارٌخ  وفً 245173مصطفً ٌحًٌ علً عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش دمحم المنشاوي العمرانٌه 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  241794سلٌمان معوض سلٌمان معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 وراق العرب -ش ٌاسٌن من ش مدرسه النجاح  6الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون  21191111وفً تارٌخ  245177اسواق بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 مدٌنه العمال امبابه 1منزل رلم  2

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245172علً ابراهٌم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ش الثالثٌنً الجدٌد العمرانٌه 83أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245176ابراهٌم دٌاب ابراهٌم ٌحًٌ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ش مصطفً رضا من ش عبد الحمٌد خالد امتداد ش الشهٌد احمد حمدي فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245181بدروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شولً حسنً ابراهٌم -  11

 العجوزه -ش السودان  211الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  228125دمحم عبد العزٌز راتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 فٌصل -امام مدرسه الكرنن  -المساكن  -شارع عمرو ابن العاص  1 الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245183ٌونس علً لبٌب جاد المولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 فٌصل -اخر فٌصل  -ش فاروق الفشاوي العزٌزٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245181 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام عدوي عبد هللا دمحم -  13

 الهرم -ش الهرم بجوار محافظه الجٌزه  418الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245178ٌوسؾ فاٌز بسله خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وراق العرب الوراق-من ش التل -شارع عبد الهادي سالمه حسٌن سالمه سابما  8:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  245174سعٌد دمحم دمحم محمود عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه االربعٌن تماطع حسٌن الضو بجوار ش ابو زٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245175هاجر عادل ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش استودٌو االهرام عمرانٌه 8الـتأشٌر:   ، 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191112وفً تارٌخ  168118بكرى محمود بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الهرم -ح هضبه االهرام 51، اصبح/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  165591على زؼلول عبد الحمٌد جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش عٌسً الحمصانً من مصرؾ اللبٌنً فٌصل 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  245189ده برلم    عدلً سمٌح عدلً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  19

 الوراق-ش جمال عبد الناصر عزبة المفتً وراق العرب  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191112وفً تارٌخ  245191مصطفً صبحً مصطفً عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الدلً -ش الحسٌن  95م , وصؾ الـتأشٌر:   ، رل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  239959عماد لمعً عازر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وراق العرب -شارع فتحى سلطان من شارع مدرسه النجاح  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  217156   دمحم حامد عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  22

 م الوراق-طناش  -شارع ترعه السواحل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  245187حازم احمد حامد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 منشأة المناطرش النادي الرٌاضً الجالتمه مركز  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  245185هانً ابراهٌم سٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ن هضبة االهرام  91الـتأشٌر:   ، رلم 

وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 21191112وفً تارٌخ  164911فطٌن جالل جودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ملن السٌد/ دمحم مندوه -، برلاش منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  226126هانى سٌد لناوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش امٌر المؤمنٌن  21، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  245192مجده خالد بدوي خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 سابما حدائك االهرام المدٌمه11ش الدكتور هانم  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  245112رمضان صالح راضى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 شارع رمضان من دمحم متولى الشعراوى  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  162759هانى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     \صٌدلٌه الدكتور  -  29

 العٌاط -الجمهورٌه  الـتأشٌر:   ، الموافمه علً افتتاح فرع بالعنوان/ ش سعد ابو هشٌمه من ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245113هدٌر مصطفى احمد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -الرشاح  -ش دمحم سعد  66رلم  -الـتأشٌر:   ، بوالق الدكرور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245112دمحم عبدالعزٌز عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع سٌد زٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245195مصطفً دمحم فاروق العنانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش ابوالفضل ب الدكرور 43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245139 حسن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل دمحم -  33

 السادس من اكتوبر لطعة ارض داخل الهاٌبر وان 11الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  245119محمود فاروق ثابت خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ش عبده ابو خضره بشتٌل البلد 2الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245317احمد فضل هللا طلبه فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 شارع الجٌزه الدلً 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245196  احمد صبري دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  36

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم حسٌن ناهٌا ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  154947طه دمحم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الماهره -مركز بدر  -المنطمه الصناعٌه  -فدان  251ال 2، الؽاء الفرع الكائن فً / ق رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245114محمود مصطفً مرسً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، ش الوحده المحلٌه كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113فً تارٌخ و 245111عبدالحلٌم صبحً عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 الـتأشٌر:   ، بشتٌل البلد ش مصطفً مجدي اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245199شولً فاروق عبد الرجال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، مدٌنه العمال بشتٌل الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  192558عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد عمران حسٌن  -  41

 شارع النمٌب سعٌد السٌد من شارع السودان المهندسٌن 8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191113وفً تارٌخ  245197مصطفً جالل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، ش ذكً الدٌب ناهٌا ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  192558خالد عمران حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ، المهندسٌن ش النمٌب سعٌد السٌد من ش السودان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245116اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماٌكل نصري شولً اسرائٌل ، ت -  44

 الهرم -ش المرٌوطٌه برج سما  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245118منً احمد عبدالعزٌز حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 سالم الدور الثالث الدلًش جماتل  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245114سٌد ابراهٌم دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، ش فاروق حرب ناهٌا ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245131جرجس ولٌم عوٌضه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش دمحم سالم من ش احمد فؤاد سابما 49الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  245118دمحم سٌد عبده شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ش متولى الشعراوي من ش العروبه وراق العرب 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  164911جودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فطٌن جالل  -  49

 ، برلاش منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245115علً عبدالحمٌد سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لتوحٌد جسر الكنٌسهش مسجد ا 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  162759هانى دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 العٌاط  -من ش الجمهورٌة  -، العٌاط ش سعد ابو هشٌمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116ٌخ وفً تار 181368نجالء سمٌر كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بوالق -شارع الوابور الفرنساوى  13، الؽاء الفرع الكائن فً/  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  181368نجالء سمٌر كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 كرداسه -ترعه المنصورٌه  -، الؽاء الفرع الكائن فً/ ش الرشاح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  245117صبحى الصاوى عمر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 بجوار مسجد النصر  -ام دٌنار  -وصؾ الـتأشٌر:   ، م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245121السٌد بدر السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، المنصورٌه 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191116وفً تارٌخ  245125عالء احمد صابر عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 منشأة المناطر  -مناشى البلد  -الـتأشٌر:   ، م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  56911عبد اللطٌؾ دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الجٌزة  -المهندسٌن  -ش لناة السوٌس  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  245121براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد ا -  58

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورٌة منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  245124هٌثم رفاعى عبد الفتاح منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 المنصورٌة منشأة المناطر  -امبابة وصؾ الـتأشٌر:   ، م 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  191888دمحم ابو رواش دمحم هاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الجٌزة  -الـتأشٌر:   ، منشاة رضوان ممنشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245114عبدالرحمن فرج دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش ناصر العدوي من اللبٌنً فٌصل 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  236211هوٌدا سمٌر حسٌن على ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الحرانٌه-ش شرٌؾ سٌؾ النصر خلؾ مدرسة االلسن للؽات   7الـتأشٌر:   ، الموافمه علً افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  56911عبد اللطٌؾ دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 المهندسٌن -ش شهاب  33الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  56911رلم    عبد اللطٌؾ دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  64

بنشاط / تحضٌر و بٌع الماكوالت  -المهندسٌن  -ش لناه السوٌس 11الـتأشٌر:   ، الموافمه علً افتتاح نشاط رئٌسً اخر بالعنوان/  

 عشره االؾ جنٌه ال ؼٌر 11111براس مال/ -)دون الجلوس( بسمه تجارٌه/ حواوشٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  56911لمعربى للتجارة الدولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  65

 المهندسٌن -ش شهاب  33الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  56911المعربى للتجارة الدولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

بنشاط / تحضٌر و بٌع الماكوالت  -المهندسٌن  -ش لناه السوٌس 11تأشٌر:   ، الموافمه علً افتتاح نشاط رئٌسً اخر بالعنوان/  الـ

 عشره االؾ جنٌه ال ؼٌر 11111براس مال/ -)دون الجلوس( بسمه تجارٌه/ حواوشٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  56911 اصبح المؽربى للتجاره الدولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 المهندسٌن -ش شهاب  33الـتأشٌر:   ، اصبح/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  56911اصبح المؽربى للتجاره الدولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

بنشاط / تحضٌر و بٌع الماكوالت  -المهندسٌن  -ش لناه السوٌس 11لعنوان/  الـتأشٌر:   ، الموافمه علً افتتاح نشاط رئٌسً اخر با

 عشره االؾ جنٌه ال ؼٌر 11111براس مال/ -)دون الجلوس( بسمه تجارٌه/ حواوشٌنا 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  56911اصبح  عبد اللطٌؾ دمحم عبد الممصود المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 المهندسٌن -ش شهاب  33العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  56911اصبح  عبد اللطٌؾ دمحم عبد الممصود المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

بنشاط / تحضٌر  -المهندسٌن  -ٌس ش لناه السو11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الموافمه علً افتتاح نشاط رئٌسً اخر بالعنوان/  

 عشره االؾ جنٌه ال ؼٌر 11111براس مال/ -و بٌع الماكوالت )دون الجلوس( بسمه تجارٌه/ حواوشٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245122مدحت رشاد شاكر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 جوار المدرسة الصناعٌة منشاة المناطر  نكال -الـتأشٌر:   ، م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245123ناهد حسن دمحم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 منشأة المناطر  -مناشى البلد  -الـتأشٌر:   ، م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245119م    احمد سٌؾ الدٌن فرج البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  73

 بوالق الدكرور -همفرس -شارع ابراهٌم عبدالعال 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  244151دمحم رمضان امام طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الهرم -اللبٌنً  -تفرع من المجزر االلً ش مشتل الورد م 21الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245127سامح دمحم سعٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 8ش النٌل شمة رلم  178رلم  -الـتأشٌر:   ، المهندسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  211218ٌده برلم    مصطفى ابو رواش دمحم ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبك ل -  76

منشاه المناطر بملن / دمحم ابو رواش دمحم بنشاط/  ثالجه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / منشأه رضوان 

 خمسون الؾ جنٌه ال ؼٌر 51111حفظ خضار وفاكهه براس مال/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  245117وى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبحى الصاوى عمر الصا -  77

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ام دٌنار بجوار مسجد النصر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  191888ابو رواش للتورٌد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

الجٌزة بنشاط / محطة فرز و تعبئة و  -الموافمة على افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / منشاة رضوان منشأة المناطر الـتأشٌر:   ، 

 خمسة ملٌون جنٌة فمط الؼٌر 5111111براسمال /  -تبرٌد الحاصالت الزراعٌة ماعدا مجاالت الطباعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245126حسن احمد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 ش بشتٌل العمومً امبابه 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  234154راشد السٌد راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، منشاة البكاري بجوار مدرسة ابن سٌنا فٌصل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  245132نب صالح الدٌن دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌ -  81

 ش المسبن من ترعة السواحل وراق الحضر 1الـتأشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 21191118وفً تارٌخ  229646السٌد ابو رواث لطب شعراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك طنات الرئٌسً طرٌك فٌصل م اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  245128نادٌه عبدالستار محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ش السٌنما وراق العرب الوراق 8الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  241661مصطفى سٌد ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 البدرشٌن -الـتأشٌر:   ، اصبح/ طرٌك مصر اسٌوط السرٌع الزراعى

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191118وفً تارٌخ  234958دمحم محسن سعد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 شارع حسن دمحم الهرم 14الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  244675شادي ابراهٌم طلبه السٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

بنشاط / تصنٌع و تورٌد االسالن  -ش الحلمٌة ابو حماد الشرلٌة  14وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / 

 51111براسمال /  -المعدنٌة و الصناعات المعدنٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  245131اسماء حامد محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 شارع مسجد عٌسى شحاته ناهٌا 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  219922ٌن ابو الفتح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حمدى كمال الد -  88

 الهرم -عارؾ مول  -ش الملن فٌصل  85وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  229646السٌد ابو رواش لطب شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان طرٌك طناش الرئٌسً طرٌك سمٌل اوسٌم بنشاط ؼسٌل وتشحٌم وؼٌار زٌت براس 

 جنٌه بسمه تجارٌه رٌشه للؽسٌل والتشحٌم 12111مال 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191119وفً تارٌخ  245138مصطفى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ش مكة المكرمة 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  245143برٌهام دمحم حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ش نصار بٌن السرٌات 24، الدلً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  243791عثمان طلعت عثمان محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

طبما لخطاب  -عمرانٌه ؼربٌه  -ش تاج الدٌن من ش عدوي سلٌم  16وصؾ الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان لٌصبح/ 

 الضرائب

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191119وفً تارٌخ  245151كرٌم جابر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، شارع عبد العزٌز اللبان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  216742خلٌفه سعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  216742   خلٌفه سعد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  95

 وراق العرب -ش النور من ش الشٌخ عبد العزٌز  2الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245135حسٌن سٌد عبدالمجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لمهندسٌنش السودان ا 263الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  146643دمحم احمد حماد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي -الـتأشٌر:   ، اصبح/ المنطمه الصناعٌه بابو رواش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119فً تارٌخ و 245151حمدى صالح محمود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع ابو الفضل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245144رافت دمحم السٌد علً زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الهرم -ش الهرم  -الـتأشٌر:   ، ش العمده 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245148دمحم محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد  -  111

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم محمود 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191119وفً تارٌخ  245145نشوه السٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الهرم -ش ابناء الفٌوم  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245335دمحم مسعد ابو هاشم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 شارع لبنان _المهندسٌن  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245335دمحم مسعد ابو هاشم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش لبنان المهندسٌن 52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245137بهاء الدٌن طارق علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الهرم من شارع الثوره-الـتأشٌر:   ، ش عبد هللا اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  193445عبدالمحسن شاكر ابو دوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الهرم -فٌصل  -ش االٌمان من ش حمد ٌاسٌن  7الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

م تعدٌل العنوان , ت 21191119وفً تارٌخ  245149نجاح عمر تهامى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بوالق الدكرور -شارع ابو بكر الصدٌك 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245141ماجد فؤاد بشاي افالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، شارع ابو بكر ش المدرسه المنٌب

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  245134علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجاء صادق عبد الرحمن  -  118

 االندلس-شارع سعٌد شلتوت  8وصؾ الـتأشٌر:   ، العمرانٌة 

تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  245146احمد عبدالاله عبدالحافظ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الوراق -بشتٌل -الـتأشٌر:   ، مدٌنه العمال, وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  245147ادم دمحم سٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 امبابه -ش االلصر  -الـتأشٌر:   ، خلؾ مدرسه االمرٌكان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  239927لٌده برلم    عماد حمدنه حسنٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك  -  111

 ش ٌولٌو المهندسٌن   26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  236211هوٌدا سمٌر حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش سٌؾ النصر خلؾ مدرسة االلسن للؽات 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  111379دمحم عمر دمحم ٌوسؾ ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 اوسٌم -اول طرٌك برطس بجوار لاعه بوسً  -ش الحرٌه  33الـتأشٌر:   ، استدران عنوان الفرع لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245163دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الباوٌطى -الـتأشٌر:   ، الواحات البحرٌه

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  245156عماد عادل عبدهللا فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 المتربه بشتٌل 6الـتأشٌر:   ، ش اوالد ابو رواش من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  219298عصام عصام دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / طرٌك ترعه المرٌوطٌه بجوار الكوبري المدٌم ناهٌا
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تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  245161بد الجواد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء لطب ع -  117

 -الهرم  -ش صالح ناصؾ اللبٌنى  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191111وفً تارٌخ  245155همام نبٌل همام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ش النٌل العمده جزٌرة دمحم 5، الوراق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  245154دمحم صالح الدٌن مححمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش احمد سلٌمان امام السٌما وراق العرب 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  245158تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لٌلى عبد الفتاح عبد العزٌز متولى ،  -  121

 المهندسٌن  14ش السودان بالدور الثالث بعد االرضى شمة  328وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 21191111وفً تارٌخ  245159سٌد عمر دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 امتداد الوحدة  -ش توفٌك الموان  1رلم  -، امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  137163سعٌد  الدسولى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 امبابه -ارض الحداد -شارع الرفاعى  6الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  245161رد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى محمود دمحم سالم ، تاجر ف -  123

 العجوزة -مٌت عمبه -شارع داٌر الناحٌه  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  241118اٌمان عبد السالم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

  -المهندسٌن  -ش شهاب 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  241118اٌمان عبد السالم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

  -المهندسٌن  -ش شهاب 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113 وفً تارٌخ 241118اٌمان عبد السالم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، ش احمد ماهر ملن حمدى دسولى عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  241118اٌمان عبد السالم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الـتأشٌر:   ، ش احمد ماهر ملن حمدى دسولى عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  244841اصبح السمان للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  شارع سعد زؼلول ملن حامد فرحات دمحم السمان كرادسة

تم تعدٌل العنوان ,  21191113رٌخ وفً تا 244841محمود حامد فرحات دمحم السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  شارع سعد زؼلول ملن حامد فرحات دمحم السمان كرادسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245165عادل عنتر ثابت حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 اسهش سٌد عبده سلٌمان المعتمدٌه كرد 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  212271عماد شكرى بخٌت سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الوراق -شارع السالمه من شارع مدرسه النجاح 34الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  116526    احمد عبد المنعم احمد لواشتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  132

االزبكٌه بنشاط/استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه براسمال  -شارع المهدى  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

511111 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191113وفً تارٌخ  244467هانى مورٌس فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 وراق الحضر -شارع فاطمه الزهراء من شارع عبد المنعم رٌاض  13الـتأشٌر:   ، اصبح/ 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  239927عماد حمدته حسٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الجٌزه-المهندسٌن-ش ٌولٌو  26الـتأشٌر:   ، الموافمة علً افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  245167منً عبٌد شاكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، ش المعهد الدٌنً عزبه عبدالحمٌد نصر اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114ً تارٌخ وف 212722عماد لطفى صلٌب تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 عمرانٌة ؼربٌة  -ش الثالثٌنى  211الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245195اٌمن ٌعموب امٌن مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 ش دمحم سالم منت ش الهرم الطالبٌه الهرم 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245181محمود عزت طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 ش العروبه ع غ  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245181دمحم احمد عبدالموي متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 ش برطكس العمومً بجوار مسجد السٌسً برطس اوسٌم الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  245174ماجده فارس عبدالعزٌز علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش دمحم متولً الشعرواي ناهٌا ب الدكرور 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245191سبك لٌده برلم     احمد علً سالم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  -  141

 أ حدائك االهرام الهرم 446الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245175دمحم حسٌن عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش خلٌل بدوي عزبه الصعاٌده امبابه 8الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 21191114وفً تارٌخ  245182مندي لالنتاج الفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ش الرحمه ؼربً كوبري عز نزله السمان الهرم 3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245171معتز خالد مسعد حلمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌك ناهٌا ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  245193ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم اسماعٌل عبدالحك اسماع -  145

 ش السعٌد ترعه الزمر عمرانٌه شرلٌه 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  245188فتحً مصطفً ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ش دمحم حجازي م التحرٌر امبابه 98:   ، وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245171اشرؾ عبدالمادر كامل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 الـتأشٌر:   ، ش عدالً عبدالشافً ناهٌا ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245184  دمحم عمر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  148

 ش االلصر من ش بشتٌل العمومً امبابه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245179مصطفً دمحم سعٌد بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 ش الثالثٌنً عمرانٌه ؼربٌه 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245176احمد سٌد مرسً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش دمحم محمود ش ناهٌا ب الدكرور 12الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل تم تعد 21191114وفً تارٌخ  245169عبدالرحمن صدلً عبدالرحمن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش مستشفً الصدر عمرانٌه 25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  245186وئام صالح دمحم احمد دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش سٌد عبدالجواد من ش الطرٌك االبٌض ارض اللواء العجوزه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245173السٌد دمحم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  153

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم محمود ناهٌا ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  245192حربً بٌكالس بولس عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لـتأشٌر:   ، ش فارس عبدالمحسن بشتٌل امبابهوصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245172وحٌد دمحم امٌر نفادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، ش خالد بن الولٌد صفط اللبن ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245183  عمر فوزي علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  156

 الـتأشٌر:   ، ش البنن بجوار الوحده المحلٌه كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245194ماجد حبٌب زخاري سوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 الـتأشٌر:   ، ش وراق الحضر الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  245189مهدي كٌالنً و شركاه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفً -  158

 الصؾ -وصؾ الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة بعرب ابو ساعد 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191114وفً تارٌخ  245187حسٌن حسن السٌد رحومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 ش عمر بن الخطاب ارض الحداد امبابه 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245177اٌمن محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بوالق الدكرور-ش احمد عبدالباري همفرس  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245191،  سبك لٌده برلم     دمحم دمحم خلٌل عٌسً ، تاجر فرد -  161

 ز حدائك االهرام الهرم 47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  245178احمد دمحم مصطفً لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ة الهرمطالبٌ-ا شارع الملن فٌصل411الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245212كرٌم صبري دمحم الشاذلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ش الجامع من ش العمده المدٌم الكوم االخضر العمرانٌه 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115فً تارٌخ و 245196دمحم صفوت عبدالحلٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش دمحم المنشاوي العمرانٌه 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245213مرفت حنفى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 شارع ابو الفدا الكوم االخضر الهرم14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  245216فً عبدربه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدربه مصط -  166

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نكال ش المرور م المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  58847سعودى لتجارة و المماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 الدلى -شارع نصار بٌن السراٌات  24، اصبح بالعنوان/  الـتأشٌر:  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245211اسامه انور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 ش نور السٌد مصطفً من عمران عبدالنعٌم امبابه 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  245214، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام جمال ابراهٌم احمد دمحم  -  169

 ش الجٌش بجوار مسجد الحرمٌن وراق الحضر الوراق 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  245219ساره عمرو منصور الدمرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 بوالق الدكرور -ناهٌا -تأشٌر:   ، شارع دروٌش البرجٌلى وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245198احمد بدر ابراهٌم فنتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش سكه المدٌنه ناهٌا كرداسه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  225713فهٌم مصطفً عبد هللا فوز هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 شارع فتحً جرٌل خلؾ بارن كفر نصار فٌصل 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191115وفً تارٌخ  245217صابر سٌد ٌحً شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ش الشهٌد احمد حمدي العشرٌن فٌصل 133الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245197نجوي عٌد مبارن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 ش العروبه عمرانٌه العمرانٌه 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245211حمد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرنا ناصر ا -  175

 ش المناجم والمحاجر النٌل االبٌض مٌدان لبنان  66الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191115وفً تارٌخ  245199احمد دمحم امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 ش اوالد لاعود كعبٌش فٌصل  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245218زوٌد سعد دمحم زوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع زٌن العابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  245215لٌده برلم    امٌر رشدي عٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  178

 ش النصر ارض الجمعٌه امبابه 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  147115دمحم كمال عبد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 مٌدان المساحه 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  245213ٌد عبد السالم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌمه س -  181

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسه ش جامع لاسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  138366دمحم احمد عبد الحكم طراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 31111امبابه بنشاط/ بٌع مواد بناء براسمال  -محطه ابو ؼالب  -، افتتاح رئٌسى اخر بالعوان /ابو ؼالب    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  147115دمحم كمال عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

بنشاط/ تمدٌم ماكوالت ومشروبات بارده وساخنه  -الدلى  -دان المساحه مٌ 16الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 111111براسمال  -وكوفى شوب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  245221مصطفً الدٌب عبدالوهاب شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بنً سالمه منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  129615رائد عبد الفتاح  دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 ش  الزعفران  نصر الدٌن  الهرم 1الـتأشٌر:   ،  
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, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191116وفً تارٌخ  245216احمد عطا هللا السٌد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 م كرداسه-الـتأشٌر:   ، شارع درب عمار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245212دمحم كمال دمحم عطٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 امبابه 3مدٌنه العمال الدور  28الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  225713لٌده برلم    فهٌم مصطفى عبد هللا فوز هللا ، تاجر فرد ،  سبك  -  187

 شارع فتحى جبرٌل خلؾ بارن كفر نصار فٌصل 4وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245223عبدالرحمن عبدهللا حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 ش مدٌنه النصر عمرانٌه 44:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  111391هانى زكرٌا زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 وراق الحضر -شارع دمحم على السٌد من شارع معهد االبحاث  31، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245211برلم    ؼرٌب السٌد محمود صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  191

 الـتأشٌر:   ، ش التامٌن الصحً منزل مجدي خالد اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  138396دمحم احمد عبد الحكم طراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 ؼالب الـتأشٌر:   ، ابو ؼالب محطة كرتة ابو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245227عماد نصر شفٌك موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 ش محمود عبدالرازق من ش عشره وراق العرب الوراق 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245211احمد حمدي امام عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 الـتأشٌر:   ، السبٌل ش المستوصؾ منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245217احمد سمٌر منٌر كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 شارع احمد رضا من ش الثالثٌنى الجدٌد تمسٌم اباظه11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245221رحاب كرٌم دمحم عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الـتأشٌر:   ، مساكن ام المصرٌٌن امام مدرسه شجره الدر

وان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العن 21191116وفً تارٌخ  6559ابراهٌم دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 الوراق -ش العروبة من المومٌة العربٌة وراق العرب 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245229ٌاسر فوزى احمد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 بوالق الدكرور -ناهٌا-الـتأشٌر:   ، شارع دمحم متولى الشعراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/  21191116وفً تارٌخ  228191دى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المب -  198

 وراق الحضر -شارع فوزى رحٌم مع الكورنٌش 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء 21191116وفً تارٌخ  228191المبدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 الرئٌسى االخر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245214ولٌد رمضان بسطاوي مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 م اوسٌم-الـتأشٌر:   ، ش مسجد الشٌماء البراجٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245226سٌد بخٌت بنشوي بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، ش االربعٌن بجوار جامع حمزه بشتٌل الوراق
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عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191116وفً تارٌخ  245226سٌد بخٌت بٌشوى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بشتٌل -الـتأشٌر:   ، شارع االربعٌن بجوار جامع حمزة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245228محمود احمد لطب عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 امبابه -شارع االسٌوطى من شارع البصراوى  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245218عم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل عبد المن -  214

 شارع محمود عبد المعطى من شارع مسجد التوبه وراق العرب 27الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191116وفً تارٌخ  245224اشرؾ دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  231671اشرؾ عبد اللطٌؾ عبد هللا عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 و العالافتتاح فرع بالعنوان / أحارة مسجد السلمانٌة من سوق العصر بوالق اب2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245215سالمه دمحم سالمه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 اوسٌم-البراجٌل-ش  رشاد صالح 9الـتأشٌر:   ، رلم 

وفً تارٌخ  245222برلم     الفاروق لالنتاج الفنً واالعالمً والسٌنمائً والدعاٌه واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  218

 ش احمد ذوٌل من ش اللبٌنً المرٌوطٌه فٌصل 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191116

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  245225شمس امٌن شمس العزٌزي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الدكرورش عبده ؼراب بوالق  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  239197سلوى فهمى نصر هللا اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شارع محطه المٌاه وراق الحضر الجٌزه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  245247كرٌم عبدالرحمن زؼلول السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 العجوزة -شارع السودان  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  233613عبد الحلٌم ٌوسؾ عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 26.  25البحراالحمر الوحدٌتٌن ارلام الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ش كورنٌش مول سٌتى سنتر الؽردله الدهار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  245231عماد دمحم دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 دمحم علً ربٌع من ش العمده خلؾ المطاحن فٌصل 2، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  245234سبك لٌده برلم      صفاء محمود سٌد حجاج ، تاجر فرد ، -  214

 ش الماذون كفر السلمانٌه وراق العرب الوراق 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  245245دمحم حمدى دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 تمسٌم الفٌوم -ع الشرفاشار 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  245233دمحم شكل علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ش ابراهٌم امام ش ناهٌا بوالق الدكرور 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117ٌخ وفً تار 145811دمحم كمال عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 شارع المطار-شارع االمام الؽزالً  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  245243اكرام توفٌك نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 ش محمود عزمً من ش احمد عرابً العجوزه 4، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  245244حته عبدهللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم ش -  219

 ش ترعه الزمر امام ابراج المحمودٌه عمرانٌه شرلٌه  91الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  245239ابراهٌم دمحم رضا محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 171وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  147215ابراهٌم اسماعٌل محمود عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 نزلة عباس-شبرامنت-المرٌوطٌه-وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك ستاره السٌاحً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  245248اسامه وجٌه متٌاس مرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 العمرانٌه الؽربٌه -شارع العهد الجدٌد  15الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191117وفً تارٌخ  145811دمحم كمال عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

اثنى عشر 12111ش االمام الؽزالى ش المطار بنشاط مماوالت ؼعمومٌه براسمال  11الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 الؾ جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  245254اٌمان حمدي وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 المهندسٌن-رٌا الدور السابع ش سو 43، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  245246دمحم احمد فهمى خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 عمرانٌه الشرلٌه -الـتأشٌر:   ، شارع ترعه الزمر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117ارٌخ وفً ت 245242محمود علً ماهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش مسجد النصر الثالثٌنً عمرانٌه العمرانٌه 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  234154راشد السٌد راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 ٌنا فٌصل الجٌزه الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع منشاة البكارى امام مدرسة ابن س

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  239749هدٌر عبد المنعم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 ش المهندس الؽاز خلؾ حى الوراق 3الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  111788امجد دمحم صبٌح لالدوات الصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /ش سمٌل طرٌك المناشً اوسٌم

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191117وفً تارٌخ  245231صبحً علً رفاعً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، الرهاوي طرٌك نكال البنزٌنه منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  245232احمد عبد الفتاح عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الوراق-كورنٌش النٌل-ش حسٌن كامل  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  245237وسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد دمحم سن -  232

 كرداسة-الـتأشٌر:   ، شارع رشاح االكشر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  245238وسام عالء الدٌن ٌحى عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش اوالد عوٌس من ش حسن شاكر من المنشٌه  7م وصؾ الـتأشٌر:   ، رل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  133669طارق فاروق دمحم عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 شارع سعد مطر من ش الؽرٌب مٌت عمبه العجوزه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  211334اح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل سٌد عبد الفت -  235

 ش الجهاد ناصٌة النٌل االبٌض المهندسٌن  21الـتأشٌر:   ، اصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191121وفً تارٌخ  245249كرم محً الدٌن عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 ا ش عمبه الدلً 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245255دمحم محمود حلمً ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 ش دمحم الفحام متفرع من ش حمد ٌاسٌن الطوابك فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245252سبك لٌده برلم     ٌاسر سلٌمان مصطفً السٌد ، تاجر فرد ،  -  238

 الـتأشٌر:   ، بنً سالمه الدرٌه ؼرب منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245251مٌشٌل نجٌب سند جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 اتن وراق العرب الوراقش فوزي من ش االٌم 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  243788المختار مصطفى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الحى االول الماهره الجدٌده الشروق 2مول سمارت مول مجاوره  8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245256صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحً توفٌك دمحم  -  241

 ش النادي من علً شٌحه من ش الدكتور الشٌن الكوم االخضر شمه بالدور االول فٌصل 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245253اشرؾ دمحم الهامً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ش زؼلول امام ابراج النور امام سوبر ماركت الجٌزاوي  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245251اٌمان دمحم دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 صري منشاه المناطرالـتأشٌر:   ، بنً سالمه عزبه الدرٌه ؼرب الرٌاح النا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  238781رافت درؼام درؼام متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 امبابه -شارع رؤوؾ صادق بالدور االول فوق االرضى 25الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  237614علً حسن عمر فهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، اصبح / نكال طرٌك المنصورٌه جزاٌه منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245262مٌخائٌل كارم كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ش نافع بن زٌد  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245273نرمٌن صالح زكً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 ش الدكتور المحرولً العجوزه 28الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  245268احمد السٌد عبدالؽنً حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 ش عبدالمادر احمد البؽدادي ترعه زنٌن بوالق الدكرور 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  151599هشام دمحم عبد الرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 فٌصل-المطبمه-شارع خالد ابن الولٌد  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  151599المعدنٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شومان لالشؽال -  251

 فٌصل-المطبمه-شارع خالد ابن الولٌد  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245274كرٌم حسٌن حسن المؽاوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 شٌر:   ، ش الزٌدٌه اوسٌمالـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245271دمحم سوٌلم السٌد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، اترٌس منشاه المناطر بجوار الوحده الصحٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121ً تارٌخ وف 181284سامى على رضوان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، نكال بجوار البوسته منشاءه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245267احمد صالح عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ش السودان العجوزه 213الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245275اوري سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن حسن المؽ -  255

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم علً بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  147215ابراهٌم اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 نزله عباس-فرع طرٌك سماره السٌاحى المرٌوطٌه شبرامنت الـتأشٌر:   ، افتتاح

ابراهٌم اسماعٌل محمود عبد الحمٌد لتورٌد وخدمات مساعده وفنٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     \مكتب النسر  -  257

-المرٌوطٌه شبرامنتتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع طرٌك سماره السٌاحى  21191121وفً تارٌخ  147215

 نزله عباس

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  245258سمٌه دمحم معوض عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 ش حسٌن راضً عمرانٌه 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245265مصطفً انور احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم اللبان بشتٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245272شرٌؾ محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش الدكتور المحرولً العجوزه 28ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245266محمود دمحم احمد نجدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش حسن ٌسري الحرٌه امبابه 36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245264احمد انور احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 امبابه -مدٌنه االمل  -شارع مسجد الرحمه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  245259دمحم سٌد بسطاوي عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 انٌه العمرانٌهش المزرعه من الثالثٌنً عمر 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245276سامٌه محمود مرسً بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ش فوزي عبدالحلٌم ٌمٌن المحور ارض اللواء العجوزه 56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  245292    احمد دمحم عبد الفتاح علٌوه عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  265

 شارع عبد المنعم ابراهٌم مطار امبابه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  127933سٌد احمد عبد السمٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لدائري اوسٌمالـتأشٌر:   ، شارع مستجد بجوار الطرٌك ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245282حسن حسن شبل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 الـتأشٌر:   ، ذات الكوم منشاه المناطر

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191122وفً تارٌخ  245285دمحم حالل السٌد ابو موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الـتأشٌر:   ، المنصورٌة منشأة المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245278سمٌره جابر حسن ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 3شارع عدن محل رلم  19الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245288دمحم عمر علً عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 شارع حنا لادوس من ش االلصر 74الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  133149ماهر حلمً عبد الفتاح علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 ث المعمل من جمال عبد الناصر بوالق الدكرور 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  133149ماهر حلمى عبد الفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 ش المعمل من جمال عبدالناصر بوالق الدكرور 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  227111عمر شرٌؾ دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 ط تمسٌم الجمعٌه التعاونٌه حدائك االهرام352الـتأشٌر:   ، 

تم  21191122وفً تارٌخ  133149اضاؾ/ ماهر حلمى عبدالفتاح لالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 ش المعمل من جمال عبدالناصر بوالق الدكرور 3بالعنوان/ رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245281دمحم احمد دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 الـتأشٌر:   ، مناشً البلد منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  245286سبك لٌده برلم     احمد عبد الهادي سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  -  276

 ش ذو الفمار من ش عبد المنعم رٌاض وراق الحضر 3وصؾ الـتأشٌر:   ، الوراق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  127933سٌد  احمد  عبدالسمٌع  احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 11111اوسٌم بنشاط/ مواد ؼذائٌه براسمال -:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان شارع مستجد بجوار الطرٌك الدائرى وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245283اٌمن عبدالبدٌع دمحم الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتأشٌر:   ، المنصورٌه منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  245284ابراهٌم عٌد ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش العروبه وراق العرب الوراق

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191122وفً تارٌخ  245287عونً علً امٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، المنصورٌه بجوار مسجد الطرهونً امام كشن السرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245277اسامه عطٌه جرجس عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 ش البوسته من ش وادي النٌل العجوزه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  245294واد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امال حنفً عثمان عبد الج -  282

 شارع نور الصباح من ش ابو بكر الصدٌك نهاٌة الصفا و المروه 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  245289اٌمن عالء الدٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 الـتأشٌر:   ، ش االمام علً من ش المسابن وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245293دمحم ابراهٌم احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 شارع العراق 18الـتأشٌر:   ، المهندسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  245295ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد سلٌمان دمحم ، تاج -  285

 شارع عبد المنعم رٌاض الدلً 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  191912محمود دمحم عبد هللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 بشتٌل البلد وعماره المطبعه بجوار برج الحرٌه -الفرن الجدٌد من شارع الحرٌه  الـتأشٌر:   ، اصبح/ ناصٌه
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  227111عمر شرٌؾ دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 حدائك االهرام-ط تمسٌم الجمعٌة التعاونٌه 352الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122رٌخ وفً تا 95111شرٌؾ دمحم خلٌل بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 كاٌروفٌستٌفال سٌتى شارع طه حسٌن ارض الفطٌم التجمع الخامس 2 - 125الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  95111شرٌؾ بؽدادى للتوكٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 كاٌروفٌستٌفال سٌتى شارع طه حسٌن ارض الفطٌم التجمع الخامس 2 - 125، الؽاء  فرع بالعنوان محل    الـتأشٌر:

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  245289محمود عبدالناصر عبدالرحمن عمباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

  511ر الخامس شمه ش مراد برج سكاي سنتر الدو 28العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  166939سمٌر كامل السٌد دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 المتجهه البو رواش 28الـتأشٌر:   ، المنصورٌه بجوار مزرعة صباح علً طرٌك الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  245312فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد السالم سٌد ابراهٌم عبد السالم ، تاجر -  292

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو رواش عزبه ابو شوٌحه كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  245316اسامه دمحم السٌد علً بسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 حٌه الدلًالـتأشٌر:   ، ش داٌر النا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  219658مٌنا بشرى عبد الشهٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 شارع عبد العظٌم عامر متفرع من شارغ ترعه السواحل وراق العرب25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  219658    مٌنا بشرى عبد الشهٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  295

 عمارات النزهه 18/3الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  245299امٌره وجٌه محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 مناطرالـتأشٌر:   ، االخصاص منشاه ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  166939سمٌر كامل السٌد دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 المتجه البو رواش منشاه المناطر 28الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المنصورٌه بجوار مزرعه صابح الصلٌبه  طرٌك الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  245313 عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده احمد دمحم -  298

 برج سعدبن ابً ولاص تماطع ش سعدابن ابً ولاص  211شمه  361الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191123وفً تارٌخ  245298احمد دمحم احمد الكرٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الـتأشٌر:   ، ش بكري علٌوه ارض اللواء بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  231441ابراهٌم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 العجوزة -ارض اللواء  -الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان/ شارع خالد بن الولٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  245312عبد السالم سٌد ابراهٌم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو رواش عزبة ابو شوبحه كرداسه

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  245311مسعود السٌد حسٌن الجارحى البطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بنى مجدول بجوار صٌدلٌه زٌتون  كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  215327عصام السٌد دمحم محمود الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

اكتوبر بنشاط  6م منطمه الصناعٌه السادسه  311الشباب مخازن  297وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان لطعه رلم 

 جنٌه باسم تجاري الجٌار لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  5111مصنع تعٌئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه براس مال 
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وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191123وفً تارٌخ  239771احمد عبد العلٌم دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 مصر الجدٌده  2ش حسن صادق محل رلم  27الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  227413على احمد جالل الدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 ش ناهٌا بوالق الدكرور199الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  241672س ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب تكس لصناعة المالب -  316

 الوراق -جزٌره دمحم -شارع عبد الرحٌم المرعوش  4وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191127وفً تارٌخ  245325عبدالروؤؾ عبدهللا نجم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 ش دمحم محمود ناهٌا ب الدكرور 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245313الخواجه لالنتاج الداجنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الصؾ -الودى -المطاع االول  -الـتأشٌر:   ، حوض الخامس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245321د ،  سبك لٌده برلم    عبٌر دمحم زؼلول جوده ، تاجر فر -  319

 الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ علً من ش الخلفاء الرشدٌن العمرانٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245324شٌماء دمحم عبدالفتاح دمحم المنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ش سٌد بكر بوالق الدكرور 42:   ، وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245328سمعان نبٌل زكا ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ش الرشد من ش ترعه السواحل الوراق 54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245315كرٌم دمحم عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ش حسن عبدهللا فٌصل ش حسن عزالعرب الهرم 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245321صالح الدٌن للخدمات التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 ش الهرم 351وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245319دهللا احمد فرج حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عب -  314

 ش جمال عبدالناصر وراق العرب الوراق 29وصؾ الـتأشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 21191127وفً تارٌخ  245316نبٌل عبدالحمٌد حارس سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 ش احمد عبدالباري ب الدكرور 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245319فتحً فاروق فرج هللا مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دردٌن البراجٌل ناهٌا ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245326ناصر حسٌن دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم حسٌن ناهٌا ب الدكرور

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191127وفً تارٌخ  193478دمحم لطب عبدالفتاح لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

براس مال/ -اكتوبر6-المنطمه الصناعٌه-م311مخازن الشباب  663الـتأشٌر:   ، الموافمه على افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ لطعه 

 بنشاط/تشكٌل معادن-ثالثون الؾ جنٌها

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191127وفً تارٌخ  193478دمحم لطب عبدالفتاح لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 فٌصل-ش النصر متفرع من المرٌوطٌه 36الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245343دمحم رشاد عبد السٌد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 المصبجً-ش بٌومً  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  189964رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رفعت عبد الحمٌد عطٌفى ، تاجر ف -  321

 أكتوبر 6 - 1محل رلم  4و  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / روٌال مول الحً 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191127وفً تارٌخ  189964دمحم رفعت عبد الحمٌد عطٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

  3لطعة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى الثامن المجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245323حسن اسماعٌل حموده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عدوي سلٌم العمرانٌه الؽربٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245318ك لٌده برلم    ناصر فرج هللا فرج صالح ، تاجر فرد ،  سب -  324

 المهندسٌن -احمد عرابى -شارع عمر طوسون  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245327عبدالرحمن فرج بدر عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لشرٌؾ ناهٌا ب الدكروروصؾ الـتأشٌر:   ، ش احمد ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  116666دمحم راضى دمحم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 -ش الحمزاوي الصؽٌر الجمالٌه 21الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245311 احمد ابراهٌم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 ش حسن داود الصفا والمروه فٌصل 58الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  245311مروان اٌمن عبدالحكٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 ش الهرم اسباتس الهرم 175وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245322دمحم رمضان عبدالسالم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 الـتأشٌر:   ، ش االمانه عدوي سلٌم ع غ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  245317منى دمحم احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الهرم -منشاه البكارى -شارع خاتم المرسلٌن 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  245342تامر دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 عمرانٌه -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع خاتم المرسلٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  245331اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند اسماعٌل عبدالرحٌم دمحم ، ت -  332

 ش المومٌه العربٌه وراق العرب 1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  245329دمحم علً زٌنهم سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 ش الهرم كاٌرو مول 269الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  245338هبه عز الدٌن عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 11ش ابو المحاسن الشاذلً شمه رلم  44وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128رٌخ وفً تا 245341عمرو مجدي حنفً دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ش النٌل الكت كات 256الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  245333منصور سعد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، ش اشرؾ لطفى ارض اللواء الجٌزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  216552جر فرد ،  سبك لٌده برلم    جون رشدى جورجى باسلٌوس ، تا -  337

 ش شبرا 264وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  245332محمود عبد الحى دمحم جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 كه الحدٌد م غشارع المطار مساكن الس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  245339ادهم دمحم سعٌد عبدالحكٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 برج الفٌروز ش كفر طهرمس فٌصل  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  222682احمد دمحم جمعه هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الـتأشٌر:   ، اصبح /  ش احمد بدوي بمول دمحم زٌدان ابو النمرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  245331هناء عاشور دمحم رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ل ش خٌر زمان هضبه االهرام 48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  245336عبد الؽنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامح احمد -  342

 ش ترسا محطة حسن دمحم 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  216236اٌمان رمضان عبد المؤمن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 دار السالم -شارع المعهد الدٌنى  1:   ، الؽاء الفرع وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  174117اسامه حسن محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 الؽردلة  8719-128الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان تمسٌٌم الحرفٌن سٌؾ هٌكل عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  245356ٌعموب السٌد احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مناشً البلد منشأة المناطر

عنوان , تم تعدٌل ال 21191129وفً تارٌخ  245347عادل عصام سٌد محمود العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 ط حدائك االهرام الهرم 315وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245362طارق رفعت دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم الشرٌؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245361رد ،  سبك لٌده برلم    نورهان السٌد علً دمحم ، تاجر ف -  348

 ش المدرس من ش عثمان محرم الطالبٌه العمرانٌه 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  245351هانً عبد الرسول اسماعٌل فرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 ٌر:   ، المنصورٌه منشأة المناطر, وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  245363وائل عبد العلٌم عبد الحمٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبد العلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  193435ك لٌده برلم    تامر ابوالفضل دمحم ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سب -  351

 ش ممدوح فهمً عبدالعلٌم من طرٌك البراجٌل اوسٌم 68وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245354مصطفً صالح سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 ت الكوم منشأة المناطرالـتأشٌر:   ، ذا

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  245349محمود كمال عبد الحكٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورٌه م المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  243737اسامه مرٌد بسٌلى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 المنٌره امبابه-التوحٌد -ش دمحم عبدالمولى 4الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245358مصطفً احمد جمعه بكري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، نكال منشأة المناطر

وفً تارٌخ  245344جوب مؤسسه محجوب لتورٌد مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا ابراهٌم حسن مح -  356

 ش سٌد معوض من ش الملن فٌصل  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191129

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  245364دمحم عبدالوهاب عبدالواحد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 ناهٌا بوالق الدكرور-, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عدلى عبد الشافى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  159391عبٌر رشدى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 ش ابراهٌم حماده من ترعه الززر عمرانٌه 2الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245359بٌتر ممدوح ؼٌروش خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 الـتأشٌر:   ، ش بورسعٌد من ش المسبن وراق الحضر

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأ 21191129وفً تارٌخ  179737اٌمن رشدي سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 شارع عصام ابو العال متفرع من شارع السودان _المهندسٌن  3، اصبح 

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  245353كرٌم دمحم جمال الدٌن دمحم فوزي عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 ش الرٌاض المهندسٌن 14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245351ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نوح احمد السٌد -  362

 الـتأشٌر:   ، ذات الكوم منشأة المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245346مصطفً مكرم سٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 حسن دمحم فٌصل مدٌنه 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  196315عماد حمدى عبده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 شارع المصرؾ / شنبارى/الجٌزه 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245352احمد دمحم عبد هللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 الـتأشٌر:   ، ذات الكوم منشأة المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245361سٌده عبد العلٌم احمد بالش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 ش الرضوان من ش احمد عرابً البراجٌل م اوسٌم 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  196659الكرٌم عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم رجب عبد  -  367

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى شبرا منت ابو النمرس

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191129وفً تارٌخ  245357سعٌد سالمه سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 ش النور النبوي من ش مدرسه النجاح الوراق 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  245359بٌتر ممدوح ؼبروش خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد من ش المسبن وراق الحضر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245385ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى احمد عبدالعلٌم دمحمٌن ، تاج -  371

 الوراق -وراق الحضر -شارع ابراهٌم المهندسٌن  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245374ناصر سلمان احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 ش عبدالؽنً حسن العمرانٌه 23 الـتأشٌر:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245366احمد رجب احمد مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 الـتأشٌر:   ، ش طلحه وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  21191131 وفً تارٌخ 245373نهله محمود عبدجالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 ش دمحم فرٌد من ش الوحده امبابه 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  245375رشا محمود عبدالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 ش المحطه امبابه 47وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245372شرٌؾ بهجت رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 المهندسٌن -ش سورٌا  31الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  245365اٌمن صالح عبدالرشٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 م منشاه المناطر -وصؾ الـتأشٌر:   ، نكال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245379كرٌم مجدى دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 الـتأشٌر:   ، شارع جسر النٌل وراق الحضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  175792عاطؾ دمحم مشرؾ بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 ش الباؼه بملن حسٌن سلمى حسان مسلم-بعنوان/ راس سدر-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع/بنشاط مكتب اداري الستؽالل المحاجر 

عدٌل العنوان , تم ت 21191131وفً تارٌخ  245386عادل عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 الحوامدٌه -وصؾ الـتأشٌر:   ،  شارع الجمهورٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  245367ٌاسر عبد الصابور موسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 ش دمحم رشدي ارض الحداد2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  219128سبك لٌده برلم    شٌماء عادل مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،   -  381

 الوراق -وصؾ الـتأشٌر:   ، جزٌرة دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  234845عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 دار السالم-حلوان الزراعً شمصر225وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245381عالء شكرى عجبان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  245377  حسام الدٌن ٌحً عبد الحمٌد الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  384

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبد المنعم فرٌد وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  245389عمر فتحى حسن عفٌفى مشٌرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عروسه العمرانٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  112138لفولى  للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  386

 وراق العرب -ش محمود دمحم هندى نهاٌة ش التل  19، اصبح/ 

تعدٌل العنوان , تم  21191131وفً تارٌخ  223948رشا صبرى عبد الجلٌل الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 المهندسٌن-محطه المعلمٌن -ش السودان  251وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245387شولى دمحم شولى عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 عمرانٌه -شارع مستشفى الصدر 11الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245384محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد مسلم كامل -  389

 المهندسٌن -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع ابو الفضل

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  245371الهام السٌد حلمً دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 ش المتحؾ الزراعً العجوزه 24تأشٌر:   ، وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245383مٌالد فوزى نظٌر هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد من شارع عبدالمادر وراق العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245378ه برلم    هشام فكرى احمد الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  392

 شارع الوكٌل وراق العرب   3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  197621هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 فٌصل-ٌل طه حسن دمحمش احمد دوٌدار من نب 47الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  245388دمحم احمد هاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 ب الدكرور  -، شارع زكرٌا عٌسى لطب من شارع االتحاد

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  245368عمر اشرؾ عبد هللا ابو جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 شارع نصر بدوي ناصٌة شارع الهرم المطبعه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  237537على عبد الحفٌظ على مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 اكتوبر 6الول شارع المحور المركزى الحى الخامس طٌبه مول الدور ا 119وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  241155حسن حلمى امٌن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 ابو النمرس-ش حلمى من احمد بدوي 3الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245398ده برلم    دمحم فتحى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  398

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  219321جمال ؼازى السٌد دمحم بدوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 لمنٌرة_السٌده زٌنب_الماهره د_شارع حلوان_ا 71الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245395محمود احمد طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 ارض اللواء -ش عبده خطاب 23الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131ٌخ وفً تار 92143فضل عبدالفتاح فضل الخرصة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع طنطا مركز طنطا مٌت حبٌش البحرٌة ملن  حسٌن عبد الحمٌد عبد الرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245399خالد احمد السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 عمرانٌه ؼربٌه -الزهراء  شارع 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245411دمحم فتحى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  163416هالل عبده حبٌب فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الـتأشٌر:   ، ترعه السواحل_جزٌره دمحم_الوراق 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245391احمد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 ش علً ابو عٌطه المعتمدٌه كرداسه 13الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245397دمحم فرٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، ش التحرٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245394  دمحم سٌد سٌد ابو علٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  417

 ش العدوي ارض العبور المنٌره الؽربٌه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  245393عالء محمود عبدالممصود حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 لسواحل الوراقش نور االٌمان من ترعه ا 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245411عمرو دمحم عبدالسالم عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 بوالق الدكرور -شارع ابو الفضل  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  245411ساهر مصطفى عبدالجابر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 بوالق الدكرور -شارع حسٌن دمحم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245411عمرو دمحم عبدالسالم عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 بوالق الدكرور -شارع ابو الفضل  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  245396سؾ النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان السٌد ٌو -  412

 الـتأشٌر:   ، ش اللبٌنً الرئٌسً بجوار مرور حدائك االهرام

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  227531رمضان دمحم تونسى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 شارع لطفى الصوفانى _جزٌره دمحم_الوراق  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  243841احمد ادهم شعبان توله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وتجهٌز لحوماضافه نشاط/ تعبئه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  243841احمد ادهم شعبان توله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافه نشاط/ تعبئه وتجهٌز لحوم

ؾ تم تعدٌل النشاط , وص21191111وفً تارٌخ  195141طلعت عوٌس توفٌك سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  195141طلعت للتورٌدات العمومٌه ومهمات المكاتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  195141م   مكتب طلعت للتورٌدات العمومٌه ومهمات المكاتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  5

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  215247خالد عبد الحمٌد على سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اصبح/ مخبز بلدى مدعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  214116فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء عبد الرحٌم على فراج ، تاجر  -  7

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط/ مخبز بلدى مدعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  165591على زؼلول عبد الحمٌد جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 دٌر مع الجهات الملزمه بالخصم و االضافهالتأشٌر:  مماوالت و تورٌدات عمومٌه و تص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  214232دمحم نجٌب فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اصبح مصنع خراطٌم بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  241853طارق عبده فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافه نشاط/ بٌع وتجاره المعدات

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  186985السٌد عبد الونٌس عبد البر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اضافة متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  194676ك لٌده برلم   دمحم بٌومى رمضان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سب -  12

 التأشٌر:  اضافه / المماوالت والتورٌدات واعمال التٌار الخفٌؾ والكهرومٌكانٌكا والصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  218386راشد حسٌن عثمان فضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 :  اصبح تجارة السٌارات والموتوسٌكالتالتأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  244416سعٌد صالح احمد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اضافة  نشاط بمالة جملة ولطاعى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  243158الحسٌن على سعد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضافة تورٌد لطع ؼٌار سٌارات للمركز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  191289جمال فرؼلى عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ٌر:  اصبح مخبز بلدى ضمن منظومة الخبز البلدى المدعمالتأش

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  213931مجدى عبد اللطٌؾ عبد المجٌد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر:  اصبح مكتبة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113ً تارٌخ وف 223158سعدٌه كامل زعفان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  تورٌد لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  192558خالد عمران حسٌن عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اضافة تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191118وفً تارٌخ  241372،  سبك لٌده برلم    احمد ابو النجا عبد المولى الشهاوى ، تاجر فرد -  21

 وصؾ التأشٌر:  اضافه االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  184314دمحم محمود سٌد احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 مالهً اطفال التأشٌر:  اضافه / اداره مطاعم والعاب ترفٌهٌه و

تم تعدٌل النشاط , 21191118وفً تارٌخ  241423محمود حسن عكاشه عبدالعزٌز عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

وصؾ التأشٌر:  اضافة الامة معارض وتسوٌك مستلزمات الدعاٌة واالعالن ماعدا اصدارالصحؾ والمجالت واالنترنت )موافمة 

 (2118لسنة  796امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  241423عكاشه للدعاٌة واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

التأشٌر:  اضافة الامة معارض وتسوٌك مستلزمات الدعاٌة واالعالن ماعدا اصدارالصحؾ والمجالت واالنترنت )موافمة امنٌة رلم 

 (2118لسنة  796



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  244295زٌز السٌد هشٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء عبدالع -  24

 التأشٌر:  بمالة جافة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  223854صابر دمحم السٌد حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافه رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  154116لٌل جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كامل جاد خ -  26

 اضافه نشاط/ بماله تموٌنٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  193445عبدالمحسن شاكر ابو دوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 و التصدٌرالتأشٌر:  اصبح/ تخلٌص جمركً 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  126725طلعت جالل عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  242971اسالم ٌاسر محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 شٌر:  اصبح تورٌد رخام وحجر صناعىالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  146643دمحم احمد حماد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 6من المجموعه  36و الفمره  19اصبح/ مصنع اسفنج و االستٌراد فٌماعدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  211512جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عرفه دمحم عبد الرحمن دمحم ، تا -  31

 التأشٌر:  اصبح/ مخبز بلدى ٌعمل ضمن منظومه الخبز المدعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  219298عصام عصام دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ت وبطارٌاتالتأشٌر:  بٌع اطارا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  182178اشرؾ سعد هانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اضافه نشاط/ خردوات وهداٌا

وفً تارٌخ  211124مؤسسة عبد الناصر سنوسى رضوان النتاج وتجارة المواد الؽذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح تورٌدات رمل وزلط ومواد بناء21191111

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  238212أشرؾ محمود أحمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستشارات الهندسٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  111379،  سبك لٌده برلم    دمحم عمر دمحم ٌوسؾ ؼراب ، تاجر فرد -  36

 التأشٌر:  اصبح/ تجاره حدٌد التسلٌح و تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  219113سٌد عبد المنعم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  219753دمحم فاروق ثابت الدروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  اضاؾ نشاط / مماوالت عامة و استصالح اراضى زراعٌة

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن21191113وفً تارٌخ  146118مصطفى ٌونس احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  معرض بٌع السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  185974حسن حسن حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 مماوالت عمومٌة و تورٌدات عامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  بٌع 21191113وفً تارٌخ  31872عمر دمحم السٌد الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ادوات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  31872عمر دمحم السٌد الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اصبح بٌع ادوات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  183433مصطفى سمٌر دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 و التصدٌر 6من المجموعة  36الفمرة  19التأشٌر:  اضاؾ نشاط االستٌراد فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط 21191113وفً تارٌخ  143349حنفى محمود عبد الممصود على الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط الرحالت

تم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  235493عبد الحمٌد رمضان خمٌس شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 أشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عمومٌه وزراعٌهوصؾ الت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  174962منى سعٌد دمحم ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191114ً تارٌخ وف 164111هٌثم فوزى عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 و التصدٌر 6من المجموعة  36و الفمرة  19اضافة نشاط استٌراد فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  154962الدولٌه لتجاره االدوات المكتبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 شاط / مكتب متعهد نمل عمالالتأشٌر:  اضافة ن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191114وفً تارٌخ  154962ناصر دمحم عٌد هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 اضافة نشاط / مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21191115خ وفً تارٌ 171228مصطفى عبد هللا جبرٌل دمحم للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر:  اصبح متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  111391هانى زكرٌا زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اصبح/ تجاره وتوزٌع مفروشات ومالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  188229م   رضا السٌد عمارة علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  52

 اضافه نشاط/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  138822منى صالح الدٌن دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر:  متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  138822الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اصبح منى صالح دمحم عبد  -  54

 وصؾ التأشٌر:  متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  231587احمد خالد اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌرادوالتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  243641رومانً عٌاد ابو الٌمٌن بباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اصبح/ ورشه تصنٌع اخشاب

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  218856سمٌر عبد العظٌم عبد الواحد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  حذؾ االستٌرادوصؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  123111عبدالعال اسماعٌل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  اضاؾ استثمار وتطوٌر عمارى وادارة االمالن وادارة المخلفات وتدوٌر النفاٌات ومعالجة النفاٌات الطبٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  111788صبٌح لالدوات الصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امجد دمحم  -  59

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / تصنٌع وتجمٌع فلتر مٌاه ومواتٌر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191117وفً تارٌخ  239749هدٌر عبد المنعم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  اضاؾ صناعة االلمشة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  243641مٌالد عٌاد ابو الٌمٌن بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  اصبح/ ورشه تصنٌع اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  133669طارق فاروق دمحم عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  اصبح مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  243211هشام السٌد زٌن دمحم الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  اضاؾ نشاط/ بٌع لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  231171رلم   هانى مصطفى احمد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  64

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  111195حمدى عبد الونٌس على عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  حذؾ نشاط نمل ورحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  198921فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سمٌر توفٌك هٌبه ، تاجر  -  66

 .اصبح تورٌدات عمومٌه وعموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  213767صفاء فوزى عبد الصمد عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر:  اضاؾ مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  232575أسالم أحمد السٌد مدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر:  اصبح تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  124533سمٌر عطٌه عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 عهد نمل عمالحذؾ نشاط/ مت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  244564مجدي اسحك موسً جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  خٌاطة مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  147215ابراهٌم اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 اء نشاط تسوٌك االعالؾالتأشٌر:  الؽ

 147215ابراهٌم اسماعٌل محمود عبد الحمٌد لتورٌد وخدمات مساعده وفنٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    \مكتب النسر  -  72

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط تسوٌك االعالؾ21191121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  171817هانى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 اصبح سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  151599هشام دمحم عبد الرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  ورشة خراطه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  151599شومان لالشؽال المعدنٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  ورشة خراطه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  181284سامى على رضوان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 اج ومنتجاتهالتأشٌر:  اصبح تجاره الزج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  231151الخشن للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

اصبح خدمات بترولٌه صٌانة ابار البترول صٌانة معدات الحفر اعمال النظافة االعمال المدنٌه المكمله العمال الحفر والصٌانة 

 اعمال الصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  231151دمحم مصطفى عبد الحى الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

التأشٌر:  اصبح خدمات بترولٌه صٌانة ابار البترول صٌانة معدات الحفر اعمال النظافة االعمال المدنٌه المكمله العمال الحفر 

 والصٌانة اعمال الصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  145858مرسى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالمة  -  79

 اصبح ورشه تجمٌع الومٌتال وتجمٌع الومٌتال وتورٌدات عمومٌه مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  171127هانى عبد العظٌم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر:  اضاؾ/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21191122وفً تارٌخ  172211شربات عبد الراضً عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/بماله

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  244262عمرو صالح الدٌن ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / مكتب تورٌد ادوات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  214463نشوه السٌد حسن ٌوسؾ الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 روصؾ التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد واضاؾ/ تورٌدات عمومٌه وتصنٌع لدي الؽٌ

تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  214463اصبح اجرو الجوهرى للتصدٌر واالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد واضاؾ/ تورٌدات عمومٌه وتصنٌع لدي الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123ً تارٌخ وف 238269اٌمان احمد عبد العاطى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر:  اصبح تورٌد عماله داخل جمهورٌه مصر العربٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  197921منى عنتر احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 2118لسنه  611ما عدا خدمات االنترنت( موافمه امنٌه برلم اضاؾ/ الحاسبات االلٌه ومستلزماتها واجهزه االسكانر) فٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  238953جرجس فخري بنشوي سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ تصنٌع المفروشات والستائر بانواعها

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  221253تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام احمد عبد السالم عبد الرحٌم ،  -  88

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  218261حسن دمحم الشلبى دمحم سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 استثمار عمارىالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  183735سنٌه بكر دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 اصبح/ بٌع مالبس ادوات رٌاضٌه

, وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط 21191127وفً تارٌخ  211264امال دمحم على دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 اضافه نشاط/ تصنٌع عبوات امان لدي لؽٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  232821احمد فتحً هاروق حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر:  اصبح/ تصنٌع ابواب وشبابٌن كرٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  212529رلم   مصطفى خالد ربٌع سٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  93

 التأشٌر:  اضاؾ/ تورٌدات عمومٌه ومستلزمات محاجر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  222682احمد دمحم جمعه هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 اصبح/ محل ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  231277شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ حلمى احمد -  95

 التأشٌر:  اصبح/ تصدٌر مجمدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  179737اٌمن رشدي سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 اصبح مكتب بٌع سٌارات لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  219978احمد جمٌل دمحم جمٌل العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر:  اصبح / مخبز بلدي

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  236767عبد الستار عمر عبد الستار احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 اضافه تورٌدات عمومٌه وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  213564عالم السٌد عمر ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر:  اضاؾ/ متعهد نمل عمال

وصؾ  تم تعدٌل النشاط ,21191129وفً تارٌخ  214198شرٌؾ حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  اضاؾ/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  182318محسن على على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  اصبح/ بماله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  198111مصطفى دمحم كامل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر:  اضافه مماوالت فى مجال التكٌٌؾ والتبرٌد

عدٌل النشاط , تم ت21191129وفً تارٌخ  211599ابو المجد عبد المجٌد ابو المجد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / مخبز بلدي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  243378هانى حسن سالمه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر:  اصبح/ تحضٌر وبٌع مأكوالت فول وطعمٌه دون الجلوس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  151286لٌده برلم   نادٌة عزت دمحم عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  115

 التأشٌر:  اضاؾ/ مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  242985أحمد أبو الحمد دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس جاهزة واحذٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  242177احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح  -  117

 حذؾ/التورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  214386على دمحم سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 اصبح/ توكٌالت تجارٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  161613اٌمن ابراهٌم كمال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  215185عبد الباسط على على داود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 دٌروصؾ التأشٌر:  اصبح / تص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  219128شٌماء عادل مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

لتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21191131وفً تارٌخ  238384راند رائؾ لبٌب دٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 اصبح / ورشه مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  227434محمود سعٌد مرشدى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر:  اضافه نشاط/توزٌع لعب اطفال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  218199احمد جالل عبد اللطٌؾ جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر:  اضافه مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  126475دمحم مصطفى محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر:  حذؾ الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  126475  دمحم سلٌمان العمال اكلٌرن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  116

 التأشٌر:  حذؾ الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  126475اصبح / مؤسسه دمحم سلٌمان ألعمال اإلكلٌرن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ الدعاٌه واالعالن

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  245175هاجر عادل ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191113وفً تارٌخ  245199شولً فاروق عبد الرجال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245148سٌد دمحم محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191119وفً تارٌخ  245144رافت دمحم السٌد علً زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245173احمد السٌد دمحم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245192حربً بٌكالس بولس عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 صؾ التأشٌر: خاصو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245161هناء لطب عبد الجواد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  245216عبدربه مصطفً عبدربه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245218دمحم عادل عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245245دمحم حمدى دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245233دمحم شكل علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245253 الهامً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ دمحم -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245274كرٌم حسٌن حسن المؽاوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245277ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه عطٌه جرجس عطٌ -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245294امال حنفً عثمان عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  245327، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن فرج بدر عبدالداٌم -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  245329دمحم علً زٌنهم سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  245365، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن صالح عبدالرشٌد عبداللطٌؾ  -  18

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245359بٌتر ممدوح ؼٌروش خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245372سبك لٌده برلم    شرٌؾ بهجت رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245411عمرو دمحم عبدالسالم عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  245181ده برلم   حسام عدوي عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245117صبحى الصاوى عمر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245179مصطفً دمحم سعٌد بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245214ولٌد رمضان بسطاوي مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116ٌخ وفً تار 245226سٌد بخٌت بنشوي بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245243اكرام توفٌك نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191117وفً تارٌخ  245244هٌثم شحته عبدهللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245256ٌحً توفٌك دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  245283اٌمن عبدالبدٌع دمحم الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245284ابراهٌم عٌد ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع تم ت21191129وفً تارٌخ  245364دمحم عبدالوهاب عبدالواحد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245397دمحم فرٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21191131وفً تارٌخ  245394دمحم سٌد سٌد ابو علٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  245197مصطفً جالل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245135حسٌن سٌد عبدالمجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245172وحٌد دمحم امٌر نفادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245213مرفت حنفى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245224اشرؾ دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245234صفاء محمود سٌد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245273زكً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نرمٌن صالح -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  245293دمحم ابراهٌم احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  245295، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد سلٌمان دمحم -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  245316اسامه دمحم السٌد علً بسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  245311رد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم احمد حسن ، تاجر ف -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  245342تامر دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245346،  سبك لٌده برلم    مصطفً مكرم سٌد شحاته ، تاجر فرد -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245366احمد رجب احمد مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245411ه برلم   ساهر مصطفى عبدالجابر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  49

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245411عمرو دمحم عبدالسالم عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  219128 شٌماء عادل مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245183ٌونس علً لبٌب جاد المولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116تارٌخ وفً  245126حسن احمد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245176احمد سٌد مرسً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  245219ساره عمرو منصور الدمرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  245214حسام جمال ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191116وفً تارٌخ  245229ٌاسر فوزى احمد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  245239ابراهٌم دمحم رضا محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191121ٌوفً تارٌخ  245251مٌشٌل نجٌب سند جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245267احمد صالح عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  245281دمحم احمد دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245286احمد عبد الهادي سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش21191123وفً تارٌخ  245313حماده احمد دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  245333منصور سعد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  245341عمرو مجدي حنفً دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 ٌر: خاصوصؾ التأش

وفً تارٌخ  245344عبدهللا ابراهٌم حسن محجوب مؤسسه محجوب لتورٌد مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191129

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191131وفً تارٌخ  245391احمد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245174سعٌد دمحم دمحم محمود عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  245178ٌوسؾ فاٌز بسله خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  245189عدلً سمٌح عدلً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  245131مد محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء حا -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245151حمدى صالح محمود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  245165، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عنتر ثابت حمدان -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  245169عبدالرحمن صدلً عبدالرحمن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245158العزٌز متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌلى عبد الفتاح عبد  -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245186وئام صالح دمحم احمد دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245211 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه انور دمحم -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245228محمود احمد لطب عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245226اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد بخٌت بٌشوى بطرس ، ت -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245154دمحم صالح الدٌن مححمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  145811،  سبك لٌده برلم   دمحم كمال عبد المحسن ، تاجر فرد  -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245271دمحم سوٌلم السٌد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  245155رلم   همام نبٌل همام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  245299امٌره وجٌه محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122ً تارٌخ وف 245287عونً علً امٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  245318ناصر فرج هللا فرج صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127 وفً تارٌخ 245323حسن اسماعٌل حموده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  245338هبه عز الدٌن عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245379كرٌم مجدى دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245386عادل عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131 وفً تارٌخ 245367ٌاسر عبد الصابور موسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245393عالء محمود عبدالممصود حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127ٌخ وفً تار 245343دمحم رشاد عبد السٌد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  245159سٌد عمر دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم21191116وفً تارٌخ  245127سامح دمحم سعٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245183عمر فوزي علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245194ماجد حبٌب زخاري سوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245196دمحم صفوت عبدالحلٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245189ً مهدي كٌالنً و شركاه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطف -  99

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245215سالمه دمحم سالمه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  245222النتاج الفنً واالعالمً والسٌنمائً والدعاٌه واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الفاروق ل -  111

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191116

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  192558خالد عمران حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245231عماد دمحم دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245268احمد السٌد عبدالؽنً حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245289اٌمن عالء الدٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  245331هند اسماعٌل عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245351نوح احمد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  245353كرٌم دمحم جمال الدٌن دمحم فوزي عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 تأشٌر: خاصنوع الشركة , وصؾ ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245373نهله محمود عبدجالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245375رشا محمود عبدالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  245156عماد عادل عبدهللا فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245145نشوه السٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245171معتز خالد مسعد حلمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  56911عبد اللطٌؾ دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191114وفً تارٌخ  245193سالم اسماعٌل عبدالحك اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  115

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245197نجوي عٌد مبارن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  245211ناصر احمد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرنا  -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  245137بهاء الدٌن طارق علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245211محمود صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼرٌب السٌد -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245266محمود دمحم احمد نجدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245292علٌوه عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبد الفتاح  -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  127933سٌد احمد عبد السمٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  245325نجم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالروؤؾ عبدهللا  -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245335دمحم مسعد ابو هاشم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  245347العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عصام سٌد محمود  -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  245356ٌعموب السٌد احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245368عمر اشرؾ عبد هللا ابو جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245398دمحم فتحى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245172علً ابراهٌم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  245191مصطفً صبحً مصطفً عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245111عبدالحلٌم صبحً عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245114محمود مصطفً مرسً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  245149عمر تهامى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجاح  -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245121السٌد بدر السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245125ابر عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء احمد ص -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245163دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245182نً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مندي لالنتاج الف -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245199احمد دمحم امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245223فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن عبدهللا حموده ، تاجر  -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245246دمحم احمد فهمى خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245254ه برلم   اٌمان حمدي وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245272شرٌؾ محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  245282حسن حسن شبل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245285دمحم حالل السٌد ابو موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127ارٌخ وفً ت 245313الخواجه لالنتاج الداجنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  245321عبٌر دمحم زؼلول جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  245336سامح احمد عبد الؽنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  245362طارق رفعت دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191131وفً تارٌخ  245378هشام فكرى احمد الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245388دمحم احمد هاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191111وفً تارٌخ  245181شولً حسنً ابراهٌم بدروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245119احمد سٌؾ الدٌن فرج البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21191116وفً تارٌخ  245122مدحت رشاد شاكر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245123ناهد حسن دمحم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245138مصطفى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  245161مصطفى محمود دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245262ٌل كارم كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌخائ -  157

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191123وفً تارٌخ  245312عبد السالم سٌد ابراهٌم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245143ٌهام دمحم حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بر -  159

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  166939سمٌر كامل السٌد دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245357مه سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد سال -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  245359بٌتر ممدوح ؼبروش خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245385ٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى احمد عبدالعلٌم دمحم -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245396حنان السٌد ٌوسؾ النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  245177سبك لٌده برلم   اسواق بالل ، تاجر فرد ،   -  165

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245196احمد صبري دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245114ده برلم   عبدالرحمن فرج دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  245121عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245124،  سبك لٌده برلم    هٌثم رفاعى عبد الفتاح منصور ، تاجر فرد -  169

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  191888دمحم ابو رواش دمحم هاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245211بك لٌده برلم   احمد حمدي امام عبدالنبً ، تاجر فرد ،  س -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245188فتحً مصطفً ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245217برلم   صابر سٌد ٌحً شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245227عماد نصر شفٌك موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  225713 فهٌم مصطفً عبد هللا فوز هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  138396دمحم احمد عبد الحكم طراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  245141ماجد فؤاد بشاي افالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  245319عمرو عبدهللا احمد فرج حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127تارٌخ  وفً 245328سمعان نبٌل زكا ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  245315كرٌم دمحم عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127تارٌخ وفً  245321صالح الدٌن للخدمات التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245317احمد فضل هللا طلبه فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245371الهام السٌد حلمً دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245383مٌالد فوزى نظٌر هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245384احمد مسلم كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245395محمود احمد طه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  245112صالح راضى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان  -  187

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245118دمحم سٌد عبده شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245115سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً عبدالحمٌد  -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245175دمحم حسٌن عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  245132 جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب صالح الدٌن دمحم -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  245131جرجس ولٌم عوٌضه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245218ر فرد ،  سبك لٌده برلم   زوٌد سعد دمحم زوٌد ، تاج -  193

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  229646السٌد ابو رواث لطب شعراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116وفً تارٌخ  245221فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً الدٌب عبدالوهاب شرٌؾ ، تاجر -  195

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245258سمٌه دمحم معوض عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245255،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود حلمً ابوالمجد ، تاجر فرد -  197

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  245134رجاء صادق عبد الرحمن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  133149سبك لٌده برلم   ماهر حلمً عبد الفتاح علً ، تاجر فرد ،   -  199

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  227111عمر شرٌؾ دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  245332رلم   محمود عبد الحى دمحم جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  245349محمود كمال عبد الحكٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  245377سبك لٌده برلم     حسام الدٌن ٌحً عبد الحمٌد الشاعر ، تاجر فرد ، -  213

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  245192مجده خالد بدوي خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  245146سبك لٌده برلم     احمد عبدالاله عبدالحافظ عبدالرحمن ، تاجر فرد ، -  215

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245147ادم دمحم سٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245174لٌده برلم    ماجده فارس عبدالعزٌز علً ، تاجر فرد ،  سبك -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245191احمد علً سالم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245181برلم    دمحم احمد عبدالموي متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  219

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245216احمد عطا هللا السٌد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245212دمحم كمال دمحم عطٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245242محمود علً ماهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245252ٌاسر سلٌمان مصطفً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  234154راشد السٌد راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245275ٌن حسن المؽاوري سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حس -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  245298احمد دمحم احمد الكرٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  245326دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر حسٌن  -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245381عالء شكرى عجبان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  245358اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً احمد جمعه بكري ، ت -  219

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245173مصطفً ٌحًٌ علً عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  245179،  سبك لٌده برلم   جٌهان فوزي سمعان حنا ، تاجر فرد  -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245171اشرؾ عبدالمادر كامل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  245119ٌده برلم   محمود فاروق ثابت خالد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245184دمحم عمر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245198 احمد بدر ابراهٌم فنتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  245217احمد سمٌر منٌر كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116فً تارٌخ و 245221رحاب كرٌم دمحم عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  245248اسامه وجٌه متٌاس مرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121خ وفً تارٌ 245259دمحم سٌد بسطاوي عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245276سامٌه محمود مرسً بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117رٌخ وفً تا 147215ابراهٌم اسماعٌل محمود عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245264احمد انور احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127تارٌخ وفً  245324شٌماء دمحم عبدالفتاح دمحم المنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  245331هناء عاشور دمحم رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129رٌخ وفً تا 245351هانً عبد الرسول اسماعٌل فرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245361نورهان السٌد علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245387شولى دمحم شولى عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245399خالد احمد السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191111وفً تارٌخ  245171مصطفً محمود دمحم مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245112دمحم عبدالعزٌز عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191118وفً تارٌخ  245128نادٌه عبدالستار محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  245167منً عبٌد شاكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245117صبحى الصاوى عمر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245113هدٌر مصطفى احمد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  245185نً ابراهٌم سٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ها -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  239927عماد حمدنه حسنٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  245231رفاعً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبحً علً  -  247

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  245278سمٌره جابر حسن ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245265ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً انور احمد ابراه -  249

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  245288دمحم عمر علً عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  245339اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ادهم دمحم سعٌد عبدالحكٌم احمد ، ت -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  245363وائل عبد العلٌم عبد الحمٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  245389، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر فتحى حسن عفٌفى مشٌرؾ  -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245411دمحم فتحى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245182جر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن جمال عبد الناصر بٌومً ، تا -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  245187حازم احمد حامد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245195سبك لٌده برلم     مصطفً دمحم فاروق العنانً ، تاجر فرد ، -  257

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245181محمود عزت طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  162759  هانى دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  259

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245195اٌمن ٌعموب امٌن مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245213كرٌمه سٌد عبد السالم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245215امٌر رشدي عٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117ٌخ وفً تار 245237دمحم خالد دمحم سنوسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  245238وسام عالء الدٌن ٌحى عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  147115دمحم كمال عبد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  245232احمد عبد الفتاح عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  245249كرم محً الدٌن عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  236211هوٌدا سمٌر حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  245139امل دمحم حسن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  245311مسعود السٌد حسٌن الجارحى البطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  245316نبٌل عبدالحمٌد حارس سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  245319فتحً فاروق فرج هللا مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245354مصطفً صالح سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191123وفً تارٌخ  245312عبد السالم سٌد ابراهٌم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  241118اٌمان عبد السالم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  245176ابراهٌم دٌاب ابراهٌم ٌحًٌ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  245114سٌد ابراهٌم دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  245151كرٌم جابر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245118احمد عبدالعزٌز حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منً  -  279

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  245116ماٌكل نصري شولً اسرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245177د دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن محمو -  281

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245191دمحم دمحم خلٌل عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  241118د على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان عبد السالم السٌ -  283

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  245187حسٌن حسن السٌد رحومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  245178فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم مصطفً لطب ، تاجر  -  285

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  245212كرٌم صبري دمحم الشاذلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  245225لٌده برلم    شمس امٌن شمس العزٌزي ، تاجر فرد ،  سبك -  287

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  245247كرٌم عبدالرحمن زؼلول السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  245251برلم    اٌمان دمحم دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  289

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  245289محمود عبدالناصر عبدالرحمن عمباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  245317برلم   منى دمحم احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  291

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  245322دمحم رمضان عبدالسالم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  245311ه برلم   مروان اٌمن عبدالحكٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  293

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  245352احمد دمحم عبد هللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  245374ناصر سلمان احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  245361سٌده عبد العلٌم احمد بالش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  241118اٌمان عبد السالم السٌد على ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191131وفً تارٌخ  219128شٌماء عادل مصطفى دروٌش ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: اصبح/ ماهً نوبٌان بازار   171631ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال21191111،  فى تارٌخ :   -  1

الى: اصبحت/ تاٌر الند لالستٌراد و  242967تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 التورٌدات لجمٌع انواع الكاوتشون  

الى: اصبحت / الوطنٌه  لالستٌراد وتجاره  241853دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191112ٌ،  فى تارٌخ :   -  3

 المعدات  

 الى: اصبحت / باي للنظم المتكامله   194676تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  4

 : مكتبه البراق  الى 213931تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: عكاشه للدعاٌة واالعالن   241423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: اصبحت/ الفٌروز   216742تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: اصبحت / المٌنا للتجاره   154116تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21191119،  فى تارٌخ :   -  8

الى: اصبح/ بكري لتورٌد الخرسانه الجاهزه  243762تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  9

 و الركام  

الى: اصبحت / مؤسسه الزمر لالطارات  219298ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش21191111،  فى تارٌخ :   -  11

 والبطارٌات  

الى: اصبحت/ الصفا لتجاره حدٌد التسلٌح  111379تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  11

 و التورٌدات العمومٌه  
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الى: اصبحت / مؤسسة بناء للمماوالت  238212اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21191111،  فى تارٌخ :   -  12

 العامه  

الى: اصبحت مؤسسة الملعة لالستثمار  219753تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  13

 السٌاحى والعمارى و الزراعى  

 الى: اصبح بالل للتورٌدات العمومٌة   245152بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 21191113،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الدنٌا لبٌع السٌارات   146118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: الخشنى لالدوات الصحٌة   243364تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: الٌكس بروجٌكت انتجرتٌٌد   212722تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: مصطفى على حسن جاد الرب   161156تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: اصبح /مطعم هاٌنس   233241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114فى تارٌخ :   ،  -  19

الى: اصبحت ٌوبالنتا للمماوالت  235493تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  21

 والتورٌدات  

 الى: الفجر للتورٌدات العمومٌة   231766تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب21191114،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: اضافه سول للتجاره و المالبس   244337تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: البان برانك   217175تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: الدولٌة للمماوالت العامة و التورٌدات   238911تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: لاعه الماسه   228191ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191116،  فى تارٌخ :   -  25

الى: العالمٌة للكرتون والمٌكروفلوت   171867تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  26

 والتورٌدات  

 الى: الخلود للؽازات الصناعٌه والطبٌه   231587م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل21191117،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: دمحم جالل دمحم دمحم حسن  عبٌد   214254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  28

 اون كٌن  الى: اضافه / بر 196715تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: نٌو فرعون   244688تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  31

الى: مؤسسه الفجر للتورٌدات العمومٌه  198921تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  31

 والتصدٌر  

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   244295تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: مطعم الهاٌنس   233241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   215131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: اصبحت كرٌستال للتورٌدت العمومٌه   232575تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   171817تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  36
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 الى: اصبح مكتب الكاشؾ للمماوالت العامه   215131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  37

الى: اضاؾ/ الماسم للرحالت ومتعهد نمل  167337تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  38

 عمال  

الى: اضاؾ/ ماهر حلمى عبدالفتاح  133149تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122 ،  فى تارٌخ :  -  39

 لالدوات المنزلٌه  

 الى: فٌفٌانا اورالندو الجانا   63242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: اصبحت /سٌنا ستٌل للمماوالت   226266بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 21191122،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: اصبحت مؤسسه السالم لالولومٌتال   145858تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  42

الى: اضافه / جنرال الٌكترٌن باور لتورٌد  244262لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21191123،  فى تارٌخ :   -  43

 االدوات الكهربائٌه  

   ZI Sushiالى: اصبحت/ ز سوشً  239771تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: اصبح/ االمل للنشر والتوزٌع   245244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: الكابتن   183735تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  46

 الى: اضافه / هاي تراست للرحالت   227519تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  47

 الى: اصبح السمان للمالبس الجاهزه   244841تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128خ : ،  فى تارٌ  -  48

 الى: اصبح/ صن الند فلورز   239334تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  49

 الى: الدولٌه موتورز   179737كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر21191129،  فى تارٌخ :   -  51

الى: السمه التجارٌه فٌوتشر كونستر كشنز  236767تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  51

 للمماوالت والتورٌدات  

 الى: شٌماء عادل مصطفى دروٌش   219128تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  52

 الى: المصرٌه لنمل العمال   219128تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  53

 الى: اصبح/العالمً للتصدٌر   215185دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع21191131،  فى تارٌخ :   -  54

 الى: مكتب السالم للتوكٌالت التجارٌه   214386تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  55

 الى: اصبح/ الراٌة للتجارة واالستٌراد   241155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  56

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 72357برلم       21191118مجدى دمحم مرسى عرابى   ، تارٌخ :  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 72357برلم       21191118مجدى دمحم مرسى عرابى   ، تارٌخ :  -  2

 79613برلم       21191119   ، تارٌخ : على بسطاوى دمحم دمحم -  3

 161156برلم       21191114مصطفى على حسن جاد الرٌس   ، تارٌخ :  -  4

 161156برلم       21191114مصطفى على حسن جاد الرٌس   ، تارٌخ :  -  5

 214254برلم       21191117دمحم جالل دمحم دمحم حسن  عبٌد   ، تارٌخ :  -  6

 214254برلم       21191117جالل دمحم دمحم حسن  عبٌد   ، تارٌخ :  دمحم -  7

 63242برلم       21191122فٌفٌانا فٌلما الجانا   ، تارٌخ :  -  8

 63242برلم       21191122فٌفٌانا فٌلما الجانا   ، تارٌخ :  -  9

 137685  برلم     21191123رضا عبد المجٌد احمد عبد الرحمن   ، تارٌخ :  -  11

 196397برلم       21191123دمحم ادهم احمد احمد االزهري   ، تارٌخ :  -  11

 179737برلم       21191129احمد رشدى سعد   ، تارٌخ :  -  12

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وائل دمحم رشاد وشركاه )ارت بٌور للطباعة والدعاٌة واالعالن (  مطلوب رلم التسجٌل الضرٌبى  ، شركة تضامن  سبك    - 1

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن    21191111، وفى تارٌخ    243177لٌدها برلم : 

 ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  فسخ    21191112، وفى تارٌخ    235671سحر دمحم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم    21191112، وفى تارٌخ    235831دمحم مصطفى حسٌن السٌد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله محو/شطب السجل 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    231193حشمت ٌوسؾ دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    231193تضامن  سبك لٌدها برلم :  حشمت ٌوسؾ دمحم وشرٌكه  ، شركة   - 5

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191113، وفى تارٌخ    235671سحر دمحم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو لحل الشركة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    243822ركة تضامن  سبك لٌدها برلم : حسام كمال السٌد دمحم وشرٌكه  ، ش   - 7

 اكتوبر 6محكمه  2119لسنه 36السجل  فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله بموجب عمد رلم 

تم    21191116، وفى تارٌخ    219813دمحم لمعى محمود دمحم ابو النٌل وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

محو/شطب السجل  تم حل الشركه و تصفٌتها نهائٌا و استالم كل شرٌن كافه حموله و استالمه كافه حموله و بذلن ٌتم محو المٌد من 

 محكمه الجٌزه االبتدائٌه 2118لسنه  1848السجل التجاري بموجب عمد فسخ ملخص و مسجل و مشهر عنه برلم 

تم محو/شطب السجل  م    21191118، وفى تارٌخ    227297صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم ٌاسٌن وشرٌكه  ، تو   - 9

محكمة الجٌزة و بذلن ٌمحى المٌد  2118لسنة  1764حل الشركة و تصفٌتهاو استالم كل شرٌن كافة حمولة  بموجب عمد فسخ برلم 

 من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    189984سبك لٌدها برلم :  نصر دمحم على حسن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة    - 11

محكمة الجٌزة و بذلن  2118لسنة  3791السجل  م حل الشركة و تصفٌتهاو استالم كل شرٌن كافة حمولة  بموجب عمد فسخ برلم 

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    189984برلم : نصر دمحم على حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 11

محكمة الجٌزة و بذلن  2118لسنة  3791السجل  م حل الشركة و تصفٌتهاو استالم كل شرٌن كافة حمولة  بموجب عمد فسخ برلم 

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    189984نصر دمحم على حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    189984نصر دمحم على حسن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    21191119، وفى تارٌخ    219281ا برلم : عصام فرارا عدوى دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌده   - 14

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2118لسنة  3698برلم 

تم    21191119، وفى تارٌخ    219281تضامن  سبك لٌدها برلم : عصام فرارا عدوى دمحم وشرٌكه  ، شركة    - 15

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    231719محمود احمد الدٌب وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    227297صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم ٌاسٌن وشرٌكه  ، تو   - 17

 أمر محو لحل الشركة

تم    21191119، وفى تارٌخ    219813دمحم لمعى محمود دمحم ابو النٌل وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    21191111، وفى تارٌخ    129164الرحٌم عبد الرحٌم دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عبد    - 19

 محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الى الماهرة

   129164شركة العابد لتورٌد واستٌراد والوراق ) عبد الرحٌم عبد الرحٌم دمحم وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الى الماهرة   21191111، وفى تارٌخ 

شركة العابد لتورٌد واستٌراد الورق " عبد الرحٌم عبد الرحٌم دمحم وشركائة "  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الى الماهرة   21191111، وفى تارٌخ    129164

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    243822حسام كمال السٌد دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191111، وفى تارٌخ    179568سٌد حامد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 محو لحل الشركة

، وفى تارٌخ    179568شركه مدارس شرم الشٌخ للؽات دمحم الحجرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 سجل  أمر محو لحل الشركةتم محو/شطب ال   21191111

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    241331كامل مجدى كامل وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

محكمة الجٌزة و بذلن  2118لسنة  3796السجل  تم حل الشركة و تصفٌتهاو استالم كل شرٌن كافة حمولة  بموجب عمد فسخ برلم 

 سجل التجارىٌمحى المٌد من ال

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    97312دمحم حسن على وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

تم حل الشركه و تصفٌتها نهائٌا و استالم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجاري بموجب عمد مصدق علً 

 مكتب توثٌك االهرام 2118ه لسن 469تولٌعاته برلم 

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    189882جمال الضاوى وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

شركات اكتوبر و بذلن ٌمحى المٌد  2119لسنة 77تم حل الشركة و تصفٌتهاو استالم كل شرٌن كافة حمولة  بموجب عمد فسخ برلم 

 التجارى من السجل

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    236929احمد زكرٌا دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

 أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    236929احمد زكرٌا دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

محكمة الجٌزة و بذلن ٌمحى  2118لسنة  1767ل الشركة و تصفٌتهاو استالم كل شرٌن كافة حمولة  بموجب عمد فسخ برلم تم ح

 المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    241665خالد نصر الدٌن هالل وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

كه و تصفٌتها نهائٌا و استالم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجاري بموجب عمد فسخ السجل  تم حل الشر

 شركات جٌزه 2118لسنه  1811مسخل و ملخص و مشهر عنه برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م ت   21191115، وفى تارٌخ    232371عمرو سٌد السعٌد محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

محو/شطب السجل  تم حل الشركه و تصفٌتها نهائٌا و استالم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجاري 

 شركات جٌزه 2119لسنه  67بموجب عمد فسخ مسخل و ملخص و مشهر عنه برلم 

،    224135ٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : الشركه العالمٌه للطباعه و التجاره وجٌه محمود عبد الهادى و شركاه  ، توص   - 32

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة   21191115وفى تارٌخ 

،    224135الشركه العالمٌه للطباعه و التجاره وجٌه محمود عبد الهادى و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

الشركه و تصفٌتها نهائٌا و استالم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌتم محو تم محو/شطب السجل  تم حل    21191115وفى تارٌخ 

 توثٌك شهر عماري فرع الوراق 2118لسنه  5179المٌد من السجل التجاري بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم 

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    97312دمحم حسن على وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

 أمر محو لحل الشركة

تم    21191116، وفى تارٌخ    232371عمرو سٌد السعٌد محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     21191116خ ، وفى تارٌ   189882جمال الضاوى وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    194462عهدى شولى حبٌب وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 37

 السجل  أمر محو لنمل الممر الى الماهرة

، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   CATALYST PARTNERSكاتلست بارتنرز لالستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه     - 38

تم محو/شطب السجل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعمدة فى    21191116، وفى تارٌخ    225596

 من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة 2118/12/16والمصدق علٌها بتارٌخ  2118/11/17

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    241665ل وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : خالد نصر الدٌن هال   - 39

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    21191116، وفى تارٌخ    234275دمحم محروس متولى حمٌده وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

محكمة الجٌزة  2119لسنة  21تالم كل شرٌن كافة حمولة  بموجب عمد فسخ برلم محو/شطب السجل  م حل الشركة و تصفٌتهاو اس

 و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21191117، وفى تارٌخ    118213شركة زهراء الوادى للتجارة والمماوالت  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 شرٌن كافة حمولهمحو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل 

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    118213سهام شولى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 42

 تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

، وفى    118213برلم :  شركة زهراء الوادى للتجاره والمماوالت واعمال المناجم والمحاجر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   - 43

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله   21191117تارٌخ 

، وفى    118213شركة زهراء الوادى للتجاره والمماوالت واعمال المناجم والمحاجر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 44

 لحل الشركة تم محو/شطب السجل  أمر محو   21191121تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    118213سهام شولى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 45

 أمر محو لحل الشركة
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 رأس المال    
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تم تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ   ، 238573شرٌؾ مصطفى احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   481110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116تارٌخ   ،وفً  237726سعٌد حسن دمحم ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 237726نزهه صبرى دمحم وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   1111110111مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 237726سعٌد حسن دمحم ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 237726نزهه صبرى دمحم وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116،   وفً تارٌخ 241878دمحم سمٌر لطفى ضاحى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

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

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 71159احمد عبدالوهاب ابوالعال وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   21111110111مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 71159ندى واٌمان احمد عبد الوهاب ابو العال توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 71159كة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد عبدالوهاب ابوالعال وشركاه شر -  21

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 71159ندى واٌمان احمد عبد الوهاب ابو العال شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   21111110111س المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأ

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 151973فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 نٌه ج  21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 151973اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 151973برلم ، اصبح / جمال جالل ابو سعود وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  25

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 151973فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 151973اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 151973مال جالل ابو سعود وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح / ج -  28

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 155141مركز التسوٌك الدولى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 155141دمحم شرؾ الدٌن وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 155141مركز التسوٌك الدولى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118ً تارٌخ   ،وف 155141دمحم شرؾ الدٌن وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 133115ابراهٌم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   611110111الها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 133115دمحم حسٌن ابراهٌم حسن وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   611110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191118وفً تارٌخ   ، 133115صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم حسن ابراهٌم واحمد دمحم احمد وشركاه تو -  35

 جنٌه   611110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 133115اصبح/ احمد دمحم احمد و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   611110111ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،الما

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 133115ابراهٌم حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   611110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 133115براهٌم حسن وشركاهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم حسٌن ا -  38

 جنٌه   611110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم  21191118رٌخ   ،وفً تا 133115ابراهٌم حسن ابراهٌم واحمد دمحم احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   611110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191118وفً تارٌخ   ، 133115اصبح/ احمد دمحم احمد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   611110111س مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191118وفً تارٌخ   ، 153416عٌده وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    153416سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،الهدى للمماوالت والتورٌدات )ؼرٌب عبد الحى وشرٌكٌه( توصٌة ب -  42

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191118،

تم تعدٌل رأس  21191119وفً تارٌخ   ، 224972عالء محمود لطب السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   311110111ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وص

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ   ، 224972اصبح/ عالء محمود لطب السٌد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   311110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ   ، 224972احمد دمحم عبد التواب عبد النبى و شرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   311110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    242613سبك لٌدها برلم ،رانٌا عشري موسً وشرٌكتها رانٌا فتحً عبدالحمٌد شركة تضامن  ،  -  46

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191119،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 214436محسن شحاته وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   211110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 214436محمود سٌد محمود سٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   211110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 214436ة  ، سبك لٌدها برلم ،محسن شحاته وشرٌكه توصٌة بسٌط -  49

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 214436محمود سٌد محمود سٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   211110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ ال

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 234565مهدي عبد النعٌم حجازي و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   2111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 242398عبدالموجود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، هانً فتحً -  52

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 228862ولٌد دمحم عبد هللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 228862ابراهٌم خٌرى سعٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 228862ولٌد دمحم عبد هللا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 228862ابراهٌم خٌرى سعٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191114وفً تارٌخ   ، 239411احمد السٌد احمد عطٌة وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   511110111ٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

 21191114وفً تارٌخ   ، 138889شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم و خالد على طة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   151110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 138889صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،خالد على طة وشرٌكة تو -  59

 جنٌه   151110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 138889خالد على طه و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   151110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ ا

 21191114وفً تارٌخ   ، 138889شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم و خالد على طة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   151110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 138889خالد على طة وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   151110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 21191114وفً تارٌخ   ، 138889خالد على طه و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   151110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191115وفً تارٌخ   ، 222759دمحم صالح لاسم صاوى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   121110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191115وفً تارٌخ   ، 222759دمحم صالح لاسم صاوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   121110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 216733،اصبح / عبدهللا حسن دمحم حسن وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  66

 جنٌه   151110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 216733نوال حسن دمحم حسن و شرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  67

 جنٌه   151110111مال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 216733اصبح نوال حسن دمحم حسن وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  68

 جنٌه   151110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191116وفً تارٌخ   ، 213291ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حاتم طه سعٌد الدٌن وشرٌكه توصٌ -  69

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 234294عاطؾ عبد المالن اٌوب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  71

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال ,

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 234294اصبح/ امٌر صفوت عبد المالن و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  71

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191117وفً تارٌخ   ، 79415دمحم عالء الدٌن عٌد اروس  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  72

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121،  وفً تارٌخ  214436محسن شحاته وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  73

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 214436محمود سٌد محمود سٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  74

 جنٌه   211110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121وفً تارٌخ   ، 214436محسن شحاته وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  75

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 214436محمود سٌد محمود سٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  76

 جنٌه   211110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 51919سعٌد دمحم  السٌد ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  77

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121وفً تارٌخ   ، 236711،دمحم صابر كٌالنً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  78

 جنٌه   4111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ   ، 239255مجدى على عبد السالم على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  79

 جنٌه   3111110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 239255عصام دمحم سٌد حسٌن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  81

 جنٌه   3111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191121وفً تارٌخ   ، 79484صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مهندس / مدحت حسن وشركاه تو -  81

 جنٌه   3111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    191155شركة الهدى للمماوالت نجٌب احمد ٌوسؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  82

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم  21191121،

تم  21191121وفً تارٌخ   ، 92315اصبح / الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  83

 جنٌه   66660661تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ   ، 92315ٌوسؾ و الحسٌنى دمحم عبدربه و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  84

 جنٌه   66660661رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191121وفً تارٌخ   ، 92315، سبك لٌدها برلم ،  الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى وشرٌكهم شركة تضامن -  85

 جنٌه   66660661تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191121وفً تارٌخ   ، 92315اصبح / الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  86

 جنٌه   66660661, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ   ، 92315ٌوسؾ و الحسٌنى دمحم عبدربه و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  87

 جنٌه   66660661رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191121وفً تارٌخ   ، 92315الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى وشرٌكهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  88

 جنٌه   66660661تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121تارٌخ   ، وفً 214118اٌمان دمحم حسن وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  89

 جنٌه   2111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21191122وفً تارٌخ   ، 167344اصبح شرٌؾ حلمى وشرٌكه )اوشن للمماوالت( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  91

 جنٌه   1111110111المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  21191122وفً تارٌخ   ، 167344شرٌؾ حلمى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  91

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191122وفً تارٌخ   ، 98162ٌدها برلم ،حافظ وفرٌد وشركاهم شركة تضامن  ، سبك ل -  92

 جنٌه   51111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191122وفً تارٌخ   ، 98162فرٌد وشركاه للبالستٌن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  93

 جنٌه   51111110111أس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191122وفً تارٌخ   ، 98162حافظ وفرٌد وشركاهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  94

 جنٌه   51111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191122وفً تارٌخ   ، 98162، سبك لٌدها برلم ،فرٌد وشركاه للبالستٌن شركة تضامن   -  95

 جنٌه   51111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191122وفً تارٌخ   ، 213129محمود ابراهٌم على مسعود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  96

 جنٌه   6111110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ ا

تم  21191122وفً تارٌخ   ، 213129اصبح / محمود ابرهٌم على مسعود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  97

 جنٌه   6111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191122وفً تارٌخ   ، 113962ناصر فتحى مسلم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  98

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191122وفً تارٌخ   ، 221155دمحم صبرى عبد الجواد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  99

 جنٌه   51110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 211189عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 211189هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191123وفً تارٌخ   ، 211189، سبك لٌدها برلم ، اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  -  112

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191123وفً تارٌخ   ، 211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  113

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 211189عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 211189هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   5111110111مال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم  21191123وفً تارٌخ   ، 211189اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  116

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ   ، 211189خلٌفه وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، اصبحت هند دمحم محمود -  117

 جنٌه   5111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 211189عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  118

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 211189هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  119

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191123وفً تارٌخ   ، 211189اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191123وفً تارٌخ   ، 211189طة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها توصٌة بسٌ -  111

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191128وفً تارٌخ   ، 88138شرٌؾ عبد العظٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

 جنٌه   111111110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأش

وفً تارٌخ    88138شرٌؾ عبدالعظٌم و ماجد ٌوسؾ حنا و صفوت رسمى ؼالى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  113

 نٌه ج  111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191128وفً تارٌخ   ، 88138شرٌؾ عبد العظٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   111111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    88138لٌدها برلم ، شرٌؾ عبدالعظٌم و ماجد ٌوسؾ حنا و صفوت رسمى ؼالى توصٌة بسٌطة  ، سبك -  115

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191128وفً تارٌخ   ، 219392على فرٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  116

 جنٌه   511110111أس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,  21191128وفً تارٌخ   ، 219392ماجدة على وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  117

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191128وفً تارٌخ   ، 219392كها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح/ سلوي فرٌد دمحم ابراهٌم و شرٌ -  118

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

ل تم تعدٌ 21191129وفً تارٌخ   ، 135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  119

 جنٌه   111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ   ، 135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191129وفً تارٌخ   ، 238614دمحم عبد الحمٌد دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ   ، 238614رلم ،اصبح / دمحم ٌاسر وكرٌم بالل وشرٌكهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  122

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 155141مركز التسوٌك الدولى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  123

 جنٌه   31111110111مال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 155141دمحم شرؾ الدٌن وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  124

 جنٌه   31111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 155141، سبك لٌدها برلم ،  مركز التسوٌك الدولى توصٌة بسٌطة -  125

 جنٌه   31111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 155141دمحم شرؾ الدٌن وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  126

 جنٌه   31111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 132743حازم عبد الحمٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  127

 جنٌه   15111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  132743حازم عبد الحمٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-لالنشاءات واالعمال المدنٌة  المركز العصرى -  128

 جنٌه   15111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    217164لطٌؾ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،صابر عتابى عبد المادر سعد وشرٌكه دمحم السٌد عبد ال -  129

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

 تم تعدٌل رأس المال , 21191131وفً تارٌخ   ، 217164صابر عتابى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   2111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 234142دمحم على محمود على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   1511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ   ، 234142اصبح دمحم على محمود على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  132

 جنٌه   1511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 239418وائل دمحم حسن على وشركاءة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  133

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 239418على ابراهٌم وفا على وشرٌكتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  134

 جنٌه   21111110111لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 239418وائل دمحم حسن على وشركاءة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  135

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 239418تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، على ابراهٌم وفا على وشرٌكتة شركة -  136

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  177943ك لٌدها برلم    حازم السٌد فرج وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سب -  1

 112اكتوبر التوسعات الشمالٌه مجمع ) سً.بً سً( الصناعً لطعه  6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 
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 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191111وفً تارٌخ  177943حازم السٌد فرج وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 112اكتوبر التوسعات الشمالٌه مجمع ) سً.بً سً( الصناعً لطعه  6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  235465منه هللا مصطفى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 سموحه -جرٌن بالزا - s 113/  3وان/ وحده رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعن

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  114674شركة االسكندرٌة للمشروعات العمرانٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 الدلً -ش مصدق  36العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  214716برلم    سامح فاروق وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  5

 الهرم -ترعة المرٌوطٌة  -311الدور الثالث شمة  -ابراج السعد  -برج سما  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  214716اصبح شركة سامح فاروق و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 الهرم -ترعة المرٌوطٌة  -311الدور الثالث شمة  -ابراج السعد  -برج سما  7صؾ الـتأشٌر:   ، العنوان , و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  214716سامح فاروق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 الهرم -ترعة المرٌوطٌة  -311الدور الثالث شمة  -ابراج السعد  -برج سما  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  214716اصبح شركة سامح فاروق و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 الهرم -ترعة المرٌوطٌة  -311الدور الثالث شمة  -ابراج السعد  -برج سما  7العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  237726رٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    سعٌد حسن دمحم ابراهٌم وش -  9

صفط اللبن ناصٌه سوبر ماركت  - 11حوض رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ ش رزان متفرع من ش صفط اللبن الً كرداسه 

 بوالق الدكرور -رزان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  237726سبك لٌدها برلم    نزهه صبرى دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن ،   -  11

صفط اللبن ناصٌه سوبر ماركت  - 11حوض رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ ش رزان متفرع من ش صفط اللبن الً كرداسه 

 بوالق الدكرور -رزان 

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  237726   سعٌد حسن دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  11

صفط اللبن ناصٌه سوبر ماركت  - 11حوض رلم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ ش رزان متفرع من ش صفط اللبن الً كرداسه 

 بوالق الدكرور -رزان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  237726نزهه صبرى دمحم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

صفط اللبن ناصٌه سوبر ماركت  - 11حوض رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ ش رزان متفرع من ش صفط اللبن الً كرداسه 

 بوالق الدكرور -رزان 

م تعدٌل ت 21191116وفً تارٌخ  131612دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 اكتوبر 6مدٌنة  - 22شمة  -4عمار رلم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مركز اكتوبر التجارى 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  131612دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 اكتوبر 6مدٌنة  - 22شمة  -4ر رلم عما -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مركز اكتوبر التجارى 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  131612دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 اكتوبر 6مدٌنة  - 22شمة  -4عمار رلم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مركز اكتوبر التجارى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  89576شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة فضل هلٌل وشركاه ، -  16

 خارج زمام التبٌن -وصؾ الـتأشٌر:   ، عرب ابو ساعد المنٌا الصؾ
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تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  89576شركة فضل هلٌل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 -مركز الصؾ  -، اصبح الشوبن الشرلى    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  89576شركة فضل هلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 خارج زمام التبٌن -وصؾ الـتأشٌر:   ، عرب ابو ساعد المنٌا الصؾ

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  89576ها برلم    شركة فضل هلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌد -  19

 -مركز الصؾ  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح الشوبن الشرلى 

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  241878دمحم سمٌر لطفى ضاحى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الجٌزة   -شارع الهرم  311 - 7رة عما 511, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  194869عمرو فوزى عطٌه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ٌولٌو مٌدان لبنان العجوزه 26ش امتداد محور  27الدور الثالث العمار  8وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  194869ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 ٌولٌو مٌدان لبنان العجوزه 26ش امتداد محور  27الدور الثالث العمار  8وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  194869من ،  سبك لٌدها برلم    اصبح / ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشرٌكٌه ، شركة تضا -  23

 ٌولٌو مٌدان لبنان العجوزه 26ش امتداد محور  27الدور الثالث العمار  8العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه 

م تعدٌل العنوان , ت 21191118وفً تارٌخ  194869عمرو فوزى عطٌه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 ٌولٌو مٌدان لبنان العجوزه 26ش امتداد محور  27الدور الثالث العمار  8وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  194869ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 ٌولٌو مٌدان لبنان العجوزه 26ش امتداد محور  27الدور الثالث العمار  8وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  194869اصبح / ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 ٌولٌو مٌدان لبنان العجوزه 26ش امتداد محور  27الدور الثالث العمار  8العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

اكتوبر بنشاط المكٌاج ومستحضرات التجمٌل  6الدور االرضً بمول مصر  Bo75الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 ت بسمه تجارٌه دٌبوراواالكسسورارا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

اكتوبر بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل وبسمه  6بمول العرب  G342الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 تجارٌه الشرٌؾ بوٌته

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

الدور الثالث بمول كاٌرو فستٌفال التجمع الخامس الماهره الجدٌده بنشاط بٌع  L3C22الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 جمٌل بسمه تجارٌه دٌبوراالعطور والهداٌا ومستحضرات الت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

الدور االرضً الكائنت ببرج الورد المشاٌه السفلٌه المنصوره بنشاط بٌع  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل تجاري رلم 

 ستحضرات التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات بسمه تجارٌه الشرٌؾ بوتٌهالعطور وم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

اج ومستحضرات التجمٌل اكتوبر بنشاط المكٌ 6الدور االرضً بمول مصر  Bo75الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 واالكسسورارات بسمه تجارٌه دٌبورا
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 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

مٌل وبسمه اكتوبر بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التج 6بمول العرب  G342الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 تجارٌه الشرٌؾ بوٌته

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  138983شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

اكتوبر بنشاط المكٌاج ومستحضرات  6الدور االرضً بمول مصر  Bo75وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 ل واالكسسورارات بسمه تجارٌه دٌبوراالتجمٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  138983شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

اكتوبر بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل  6بمول العرب  G342وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 بسمه تجارٌه الشرٌؾ بوٌتهو

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  138983شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

الدور الثالث بمول كاٌرو فستٌفال التجمع الخامس الماهره الجدٌده  L3C22وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 اط بٌع العطور والهداٌا ومستحضرات التجمٌل بسمه تجارٌه دٌبورابنش

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  138983شركه الشرٌؾ لتسوٌك العطور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

رد المشاٌه السفلٌه المنصوره بنشاط الدور االرضً الكائنت ببرج الو 3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل تجاري رلم 

 بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات بسمه تجارٌه الشرٌؾ بوتٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  37

الدور الثالث بمول كاٌرو فستٌفال التجمع الخامس الماهره الجدٌده بنشاط بٌع  L3C22الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 العطور والهداٌا ومستحضرات التجمٌل بسمه تجارٌه دٌبورا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  138983شركة الشرٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

الدور االرضً الكائنت ببرج الورد المشاٌه السفلٌه المنصوره بنشاط بٌع  3ع بالعنوان/ محل تجاري رلم الـتأشٌر:   ، افتتاح فر

 العطور ومستحضرات التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات بسمه تجارٌه الشرٌؾ بوتٌه

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191118وفً تارٌخ  138983شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

اكتوبر بنشاط المكٌاج ومستحضرات التجمٌل  6الدور االرضً بمول مصر  Bo75الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 واالكسسورارات بسمه تجارٌه دٌبورا

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191118وفً تارٌخ  138983شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

اكتوبر بنشاط بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل وبسمه  6بمول العرب  G342الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 تجارٌه الشرٌؾ بوٌته

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  138983شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

الدور الثالث بمول كاٌرو فستٌفال التجمع الخامس الماهره الجدٌده بنشاط بٌع  L3C22الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 العطور والهداٌا ومستحضرات التجمٌل بسمه تجارٌه دٌبورا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118 وفً تارٌخ 138983شركة الشرٌؾ للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

الدور االرضً الكائنت ببرج الورد المشاٌه السفلٌه المنصوره بنشاط بٌع  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل تجاري رلم 

 العطور ومستحضرات التجمٌل والهداٌا واالكسسوارات بسمه تجارٌه الشرٌؾ بوتٌه

وفً  91225شرٌؾ محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم      E G Cبالستٌن الشركة المصرٌه االلمانٌه لل -  43

المحور الخدمً  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم  21191118تارٌخ 

 االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  91225 شرٌؾ محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 المحور الخدمً االول  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  61الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  91225الشركة المصرٌه االلمانٌه للبالستٌن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 المحور الخدمً االول  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  61لـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم العنوان , وصؾ ا

الشركه المصرٌه االلمانٌه للهندسه وتصنٌع  معدات البالستٌن مصطفى عبد الرحٌم وسٌجفرٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،   -  46

المنطمه  61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  91225سبك لٌدها برلم    

 المحور الخدمً االول  -الصناعٌه الثانٌه 

الشركه المصرٌه االلمانٌه للهندسٌه وتصنٌع معدات البالستٌن السٌد / شرٌؾ محمود وسٌجفرٌد كوتشا وشركائها ، توصٌة  -  47

 61عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم تم ت 21191118وفً تارٌخ  91225بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 المحور الخدمً االول  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه 

وفً  91225شرٌؾ محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم      E G Cالشركة المصرٌه االلمانٌه للبالستٌن  -  48

المحور الخدمً  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  61ر:   ، اصبح/ المطعه رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 21191118تارٌخ 

 االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  91225شرٌؾ محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  49

 االول المحور الخدمً  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  61الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  91225الشركة المصرٌه االلمانٌه للبالستٌن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 المحور الخدمً االول  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  61العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم 

الشركه المصرٌه االلمانٌه للهندسه وتصنٌع  معدات البالستٌن مصطفى عبد الرحٌم وسٌجفرٌد وشركاه ، شركة تضامن ،   -  51

المنطمه  61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم  21191118وفً تارٌخ  91225سبك لٌدها برلم    

 ول المحور الخدمً اال -الصناعٌه الثانٌه 

الشركه المصرٌه االلمانٌه للهندسٌه وتصنٌع معدات البالستٌن السٌد / شرٌؾ محمود وسٌجفرٌد كوتشا وشركائها ، شركة  -  52

 61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ المطعه رلم  21191118وفً تارٌخ  91225تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 حور الخدمً االول الم -المنطمه الصناعٌه الثانٌه 

تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  245142احمد سامً احمد سالم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 ش ممتاز ناصٌة ترعة الزمر 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، العمرانٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  224725عادل على دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 1705جمعٌة المهندسٌن العرب طرٌك الماهره بلبٌس الصحراوي عند الكٌلو -ا 24وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالمطعه 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191119وفً تارٌخ  235311دمحم معٌز لشموش وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 ش عمر بن الخطاب نصر الدٌن  36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  235311دمحم معٌز لشموش وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة مركز صٌانه لفرع الشركه بشبٌن الكوم 

تم  21191119وفً تارٌخ  91277دارٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    المجموعه االستشارٌه للتنمٌه اال -  57

 شارع شهاب المهندسٌن الجٌزه 33تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  91277اصبح/ المجموعه االستشارٌه اللحاق العماله المصرٌه بالخارج ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  58

 شارع شهاب المهندسٌن الجٌزه 33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191119تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  239117همام عبد الناصر همام وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  59

 _م اوسٌم_الجٌزة وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فىشارع الحفرٌه _البراجٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  155141مركز التسوٌك الدولى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 أ شارع ابن زنكى الزمالن4الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  155141مركز التسوٌك الدولى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 شارع زكرٌا عبد العزٌز المهندسٌن  3الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  155141دمحم شرؾ الدٌن وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 أ شارع ابن زنكى الزمالن4وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  155141وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     دمحم شرؾ الدٌن -  63

 شارع زكرٌا عبد العزٌز المهندسٌن  3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  155141مركز التسوٌك الدولى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 أ شارع ابن زنكى الزمالن4الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  155141مركز التسوٌك الدولى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 شارع زكرٌا عبد العزٌز المهندسٌن  3الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  155141بك لٌدها برلم    دمحم شرؾ الدٌن وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  س -  66

 أ شارع ابن زنكى الزمالن4وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  155141دمحم شرؾ الدٌن وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  67

 بد العزٌز المهندسٌن شارع زكرٌا ع 3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم  21191119وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

-من تمٌٌم الجمعٌه التعاونٌه للبناء واالسكان الهالى شمال سٌناء 12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌتزا هت المطعه رلم 

 1993/2/27المدٌر المسئول/دمحم عاطؾ سٌد زكً-المعادى زهراء

تم  21191119وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  69

ع الجنوبً منطمه المطاعم بالدور االرضً مركز خدمه المطا F7Aتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌتزاهت مدٌنتً الوحده رلم 

 1969/3/5المدٌرالمسئول/سلٌمان فوزى ابراهٌم-المفتوحه مدٌنتً

تم  21191119وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

-حوض الساحل الشرلً مدٌنه المنصوره-المشاٌه-جمهورٌهتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كوستا كافٌه المنصوره شارع ال

 1985/4/22المدٌرالمسئول/دمحم دمحم الجابرى الحنفى

تم  21191119وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

محور كرٌزي وتر  33المركز التجارى الجزٌره بالزا مول المطعه-لجزٌره بالزاتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كوستا كافٌه ا

 1981/3/2المدٌر المسئول/سامح النادي عبدالسمٌع -الشٌخ زاٌد

تم  21191119وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  72

شارع دمحم مصطفى المطعه  41بالدور االرضً بالعمار رلم  5صؾ الـتأشٌر:   ، بٌتزاهت حلون المحل رلم تعدٌل العنوان , و

 1982/9/5(المدٌر المسئول/نبٌل دمحم مصطفى1رلم)

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  231681دمحم رشدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  73

 دمٌاط الجدٌده 61المنطمة المركزٌة لطعه رلم  566676869611، افتتاح فرع بالعنوان محالت رلم   الـتأشٌر: 

وفً تارٌخ  199117بست تست للتجاره والتوكٌالت دمحم جالء طه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  74

 -ادارى(  -)تجارى  29بالعمار رلم  11/9نوان الوحده رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالع 21191111

 مدٌنه الشٌخ زاٌد -المحور المركزى الجنوبى بالدور االرضى التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  236211دمحم شرٌؾ كمال علً فرج وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  75

 الدور السادس المحور المركزي اكتوبر 3ه فرع بالعنوان ابراج ستً ستار عٌن العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاف

وفً تارٌخ  199117بست تست للتجاره والتوكٌالت دمحم جالء طه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  76

 د عرابى المهندسٌن ش احم 29فى  3والشمة رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة رلم  21191113

تم تعدٌل العنوان  21191114وفً تارٌخ  239411احمد السٌد احمد عطٌة وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  77

 ش االربعٌن فٌصل 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 21191114وفً تارٌخ  138889م    شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم و خالد على طة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  78

 اكتوبر 6 -المنطمه الصناعٌه االولً  122تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه جراج بالعنوان/ لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  138889خالد على طة وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  79

 اكتوبر 6 -المنطمه الصناعٌه االولً  122الـتأشٌر:   ، اضافه جراج بالعنوان/ لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  138889خالد على طه و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 اكتوبر 6 -المنطمه الصناعٌه االولً  122الـتأشٌر:   ، اضافه جراج بالعنوان/ لطعه رلم 

 21191114وفً تارٌخ  138889شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم و خالد على طة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 اكتوبر 6 -المنطمه الصناعٌه االولً  122, وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه جراج بالعنوان/ لطعه رلم تم تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  138889خالد على طة وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  82

 اكتوبر 6 -ناعٌه االولً المنطمه الص 122الـتأشٌر:   ، اضافه جراج بالعنوان/ لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  138889خالد على طه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  83

 اكتوبر 6 -المنطمه الصناعٌه االولً  122الـتأشٌر:   ، اضافه جراج بالعنوان/ لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  138889سبك لٌدها برلم      خالد على طه و شركاه ، شركة تضامن ، -  84

 برج الفٌروز محطة التعاون ش الملن فٌصل  234الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  138889خالد على طة وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  85

 الفٌروز محطة التعاون ش الملن فٌصل برج  234الـتأشٌر:   ، 

 21191115وفً تارٌخ  138889شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم و خالد على طة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  86

 برج الفٌروز محطة التعاون ش الملن فٌصل  234تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  138889ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    خالد على طه و شركاه ، توص -  87

 برج الفٌروز محطة التعاون ش الملن فٌصل  234الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  138889خالد على طة وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  88

 برج الفٌروز محطة التعاون ش الملن فٌصل  234،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  236211دمحم شرٌؾ كمال علً فرج وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  89

 ش البسمه متفرع من المشربٌه المرٌوطٌه فٌصل 6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 21191115وفً تارٌخ  138889 و خالد على طة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم -  91

 برج الفٌروز محطة التعاون ش الملن فٌصل  234تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21191115وفً تارٌخ  194462عهدى شولى حبٌب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 مصر الجدٌده - 16منشٌه البكري شمه رلم  -ش الجبرتً متفرع من الخلٌفه المامون  5وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21191115وفً تارٌخ  222759دمحم صالح لاسم صاوى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  92

_شارع مراد سابما وحالٌا شارع الدكتور طه حسٌن بمٌدان  5الكائن بالعمار رلم  2عنوان المحل رلم , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء بال

 الجٌزة

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  222759دمحم صالح لاسم صاوى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  93

_شارع مراد سابما وحالٌا شارع الدكتور طه حسٌن بمٌدان  5لكائن بالعمار رلم ا 2وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء بالعنوان المحل رلم 

 الجٌزة

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  234294عاطؾ عبد المالن اٌوب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  94

 الهرم -ش الهرم  446العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم  21191116وفً تارٌخ  234294ت عبد المالن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح/ امٌر صفو -  95

 الهرم -ش الهرم  446تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  213291حاتم طه سعٌد الدٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  96

 المطورٌن 65وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان مدٌنه السادات مصنع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  227618بٌومى دمحم البرلى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  97

 الدور االرضى العجوزة 4شارع محمود صدلى شمة  11وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  89164د السمٌع عبد الؽنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عب -  98

وبذلن ٌمحى المٌد من السجل -لصر النٌل-شارع محمود بسٌونى  - 15الدور الرابع بالعمار رلم  16وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

 التجارى الجٌزه

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  79484كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مهندس / مدحت حسن وشر -  99

 الدور الثانى بعد االرضى الدلى  11شارع منصور مهران شمه رلم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  51919سعٌد دمحم  السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 أ شارع الخطٌب الدلى  9بالدوراالول بعد االرضى بالعمار رلم  4, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  71753ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

بالمنطمة الحرفٌه بالركن الشمالى  Eلطاع  94مجموعه  11نموذج 22،  21لمحلٌن ارلام الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع بالعنوان ا

 الشرلى بامتداد الرحاب السوق الشرلى مدٌنة الرحاب الماهره الجدٌده

تم تعدٌل العنوان  21191122وفً تارٌخ  241721سامى فتحى دمحم بدران وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع ,

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  241721ترانس برو للنمل البرى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21191122 وفً تارٌخ 113962ناصر فتحى مسلم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 الدور الثالث بعد االرضً-فٌصل -ش عٌد نافع  31وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  213129محمود ابراهٌم على مسعود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 رٌه مركز اوسٌمالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد طرٌك برطس المنصو

تم  21191122وفً تارٌخ  213129اصبح / محمود ابرهٌم على مسعود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد طرٌك برطس المنصورٌه مركز اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  119524بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الفلوة للتجارة والتوزٌع صبحى الدٌب وشركاه ، توصٌة  -  117

الدور  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ تمسٌم الصفوه بارض المحلج ابراج العروبه  21191122

 117االول علوى شمه 

وفً تارٌخ  119524شركة الفلوه للتجارة والتوزٌع مجدى هاشم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  118

الدور  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ تمسٌم الصفوه بارض المحلج ابراج العروبه  21191122

 117االول علوى شمه 

 21191122وفً تارٌخ  167344لمى وشرٌكه )اوشن للمماوالت( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح شرٌؾ ح -  119

 لسم الدلى-ش لاسم متفرع من ش الدلى 3بفٌال رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122ً تارٌخ وف 167344شرٌؾ حلمى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 لسم الدلى-ش لاسم متفرع من ش الدلى 3بفٌال رلم  2الـتأشٌر:   ، اصبح/ شمه رلم 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  245263رمضان جباهللا رمضان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ع البحر االعظم الجٌزهشار 228العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  211189عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  211189ود خلٌفه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هند دمحم محم -  113

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم  21191123وفً تارٌخ  211189سبك لٌدها برلم      اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ، -  114

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم  21191123ارٌخ وفً ت 211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  211189عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8شٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ العنوان , وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  211189هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  117

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ار بن ٌاسره شارع عم 8وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم  21191123وفً تارٌخ  211189اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  118

 اكتوبر 6ه الفردوس مدٌن-المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم  21191123وفً تارٌخ  211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  119

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  211189ٌن ٌسري دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عمرو حس -  121

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  211189لٌدها برلم     هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  121

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم  21191123 وفً تارٌخ 211189اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21191123وفً تارٌخ  211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 اكتوبر 6مدٌنه الفردوس -المجاوره التانٌه-ه شارع عمار بن ٌاسر 8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/  تعدٌل العنوان , وصؾ

تم  21191127وفً تارٌخ  214194التجارى الدولى للسمسره فى االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

 البنن التجارى الدولى -منطمه البنون-شارع المدٌرٌه 122الكائن فى  تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  231114حسام عبدالوهاب تهامى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  125

 مركز ابو النمرس  167العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ طرٌك اسٌوط الزراعً لطعه 

تم  21191128وفً تارٌخ  158545نولوجٌا لاسم للتورٌدات الكهربائٌة وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تك -  126

ب طرٌك مصر اسكندرٌه  26مصنع -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع طرٌك الماهرة االسكندرٌه الصحراوى 

 ابورواش-الصحراوى 

تم  21191128وفً تارٌخ  158545ماوالت الكهرومٌكانٌكٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تكنولوجٌا لاسم للم -  127

ب طرٌك مصر اسكندرٌه  26مصنع -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع طرٌك الماهرة االسكندرٌه الصحراوى 

 ابورواش-الصحراوى 

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  158545وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احمد دمحم ابراهٌم السعودى وشرٌكه ، ت -  128

ب طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى  26مصنع -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع طرٌك الماهرة االسكندرٌه الصحراوى 

 ابورواش-

تم  21191128وفً تارٌخ  158545لٌدها برلم     تكنولوجٌا لاسم للتورٌدات الكهربائٌة وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك -  129

ب طرٌك مصر اسكندرٌه  26مصنع -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع طرٌك الماهرة االسكندرٌه الصحراوى 

 ابورواش-الصحراوى 

تم  21191128وفً تارٌخ  158545تكنولوجٌا لاسم للمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  131

ب طرٌك مصر اسكندرٌه  26مصنع -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع طرٌك الماهرة االسكندرٌه الصحراوى 

 ابورواش-الصحراوى 

دٌل تم تع 21191128وفً تارٌخ  158545احمد دمحم ابراهٌم السعودى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  131

ب طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى  26مصنع -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع طرٌك الماهرة االسكندرٌه الصحراوى 

 ابورواش-

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  238614دمحم عبد الحمٌد دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 ش اسماء فهمً ارض الجولؾ مدٌنه نصر 27اضافه فرع بالعنوان وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  238614اصبح / دمحم ٌاسر وكرٌم بالل وشرٌكهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  133

 ش اسماء فهمً ارض الجولؾ مدٌنه نصر 27العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  245219شركه ال سالم الداره المطاعم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

الحً -مول بدرالدٌن 47/46, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مطعم كشري تحت اسم )جدو علً( وعنوانه محلٌن رلم 

 المجاورة االولى-السادس عشر

وفً  159669ة الجٌزاوى للتجارة ) سٌد عبد العظٌم سٌد احمد وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شرك -  135

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ش عباس جاد هللا من ترعه السٌسً الهرم 21191131تارٌخ 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  233552من ،  سبك لٌدها برلم    باسم امٌل بطرس وشرٌؾ نعٌم حبٌب ، شركة تضا -  136

 ش عبدالمنعم رٌاض العجوزه  111العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191131وفً تارٌخ  53175عبدالعظٌم عبدالواحد عٌسى واخوته لتجاراة البماله ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  137

 ش فضل السٌسى عثمان محرم  27تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191131فً تارٌخ و 234142دمحم على محمود على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  138

 االزبكٌه-كلوت بن-ش بٌن الحارات88عمار  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  234142دمحم على محمود على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  139

 رمسٌس-ش بٌن الحارات من ش كلوت بن 91, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  234142اصبح دمحم على محمود على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

 االزبكٌه-كلوت بن-ش بٌن الحارات88عمار  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع محل رلم 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  234142د على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح دمحم على محمو -  141

 رمسٌس-ش بٌن الحارات من ش كلوت بن 91العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191131وفً تارٌخ  68622سامى دمحم فهمى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  142

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى وادى النطرون _محافظه البحٌرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  68622هٌما بالستٌن هٌما فوم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى وادى النطرون _محافظه البحٌرة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  68622سامى دمحم فهمى وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى وادى النطرون _محافظه البحٌرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  68622هٌما بالستٌن هٌما فوم ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى وادى النطرون _محافظه البحٌرة 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  242741هانً منصور منصور دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  146

شارع كارفور -المعراج العلوى-6المجاوره-6161عمار رلم -لثالثالدور ا 32العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

 المعادي

وفً  86984الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  147

طرٌك المطار_اول الؽردله _محافظه  23مارتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح معرض للشركه بالع 21191131تارٌخ 

 البحر االحمر وهو عبارة عن دورٌن بدروم وارضى متصلٌن وتعٌٌن السٌد مارٌو مسعود بشرى مدٌرا للفرع 

م 1م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 1دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  148

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح معرض  21191131وفً تارٌخ  86984ركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    م ، ش1

طرٌك المطار_اول الؽردله _محافظه البحر االحمر وهو عبارة عن دورٌن بدروم وارضى متصلٌن وتعٌٌن  23للشركه بالعمار

 السٌد مارٌو مسعود بشرى مدٌرا للفرع 

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وحٌد دمحم عبد الرحٌم الشاعر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/مركز خدمة وصٌانة السٌارات وتصنٌع هٌاكل السٌارات  -  1

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  118534واالستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وحٌد الشاعر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/مركز خدمة وصٌانة السٌارات وتصنٌع هٌاكل السٌارات واالستٌراد ،  سبك  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  118534لٌدها برلم   

تم 21191111وفً تارٌخ  156911تورٌدات ،  سبك لٌدها برلم   خلٌل عبد الرازق وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  -  3

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  156911اشرؾ خلٌل وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تورٌدات ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  156911رٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تورٌدات ،  سبك لٌدها برلم   اشرؾ خلٌل و ش -  5

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

حازم السٌد فرج وشرٌكه ، شركة تضامن  اضاؾ/ اعمال البناء واالنشاءات والبالطات الخرسانٌه المسلحه والعادٌه والدٌكور  -  6

ل الرخام واالدوات الصحٌه وشبكات الصرؾ واعمال االلومٌتال وتصنٌع االبواب المعدنٌه والمماومه للحرٌك والتشطٌبات واعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  177943وراكات المخازن والمحال التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

ة  اضاؾ/ اعمال البناء واالنشاءات والبالطات الخرسانٌه المسلحه والعادٌه والدٌكور حازم السٌد فرج وشرٌكه ، توصٌة بسٌط -  7

والتشطٌبات واعمل الرخام واالدوات الصحٌه وشبكات الصرؾ واعمال االلومٌتال وتصنٌع االبواب المعدنٌه والمماومه للحرٌك 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111رٌخ وفً تا 177943وراكات المخازن والمحال التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

اضافه نشاط/ التورٌدات الطبٌه والعمومٌه ،  سبك لٌدها  -خالد دمحم ابراهٌم و شرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  219714برلم   

فى سامى عبد الفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح اجهزة و مستلزمات طبٌة و الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر مصط -  9

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149667والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

على الخولى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح اجهزة و مستلزمات طبٌة و الؽاء نشاط االستٌراد  اصبحت سامى عبد الفتاح -  11

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  149667والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح اجهزة و مستلزمات طبٌة و الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر سامى عبد الفتاح على الخولى و -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149667والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  235249حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   احمد صبرى رزق بٌومى وشرٌكه ، شركة تضامن   -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113

فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  اصبح / ممشره فول سودانً وتورٌد حاصالت زراعٌه واستٌراد وتصدٌر  -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  151973،  سبك لٌدها برلم   

اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن  اصبح / ممشره فول سودانً وتورٌد حاصالت زراعٌه واستٌراد  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  151973وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

اصبح / جمال جالل ابو سعود وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح / ممشره فول سودانً وتورٌد حاصالت زراعٌه واستٌراد  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  151973وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صبح / ممشره فول سودانً وتورٌد حاصالت زراعٌه واستٌراد وتصدٌر فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  ا -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  151973،  سبك لٌدها برلم   

اد اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح / ممشره فول سودانً وتورٌد حاصالت زراعٌه واستٌر -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  151973وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

اصبح / جمال جالل ابو سعود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح / ممشره فول سودانً وتورٌد حاصالت زراعٌه واستٌراد  -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  151973وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط مماوالت و تورٌدات كهربائٌة و مٌكانٌكٌة و  -  19

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 21191116وفً تارٌخ  131612كهرومٌكانٌكٌة و توكٌالت تجارٌة و تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط مماوالت و تورٌدات كهربائٌة و مٌكانٌكٌة و  -  21

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  131612كهرومٌكانٌكٌة و توكٌالت تجارٌة و تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامنالتأشٌر:  شركة 

دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط مماوالت و تورٌدات كهربائٌة و مٌكانٌكٌة و  -  21

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  131612كهرومٌكانٌكٌة و توكٌالت تجارٌة و تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  228739 منٌسى خمٌس وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   احمد عبد هللا -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116

وفً  214716سامح فاروق وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ جمٌع اعمال االمن والحراسه الداخلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116 تارٌخ

اصبح شركة سامح فاروق و شركاه ، شركة تضامن  حذؾ جمٌع اعمال االمن والحراسه الداخلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  214716

وفً  214716، توصٌة بسٌطة  حذؾ جمٌع اعمال االمن والحراسه الداخلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   سامح فاروق وشرٌكه  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116تارٌخ 

م   اصبح شركة سامح فاروق و شركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ جمٌع اعمال االمن والحراسه الداخلٌه فمط ،  سبك لٌدها برل -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  214716

اصبح/ ٌورو ترٌد للتوكٌال التجارٌه )طارق عزمً و اٌهاب ندا( ، شركة تضامن  اصبح/ مكتب دٌكور و توكٌالت تجارٌه و  -  27

 شاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل الن21191116وفً تارٌخ  95335اعمال دهانات ،  سبك لٌدها برلم   

طارق عزمى واٌهاب ندا ، شركة تضامن  اصبح/ مكتب دٌكور و توكٌالت  -ٌورو ترٌد لالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه  -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  95335تجارٌه و اعمال دهانات ،  سبك لٌدها برلم   

الشركه العالمٌه للهندسه الكٌماوٌة معبد احمد وحسام مصطفى وناهد امام ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191118وفً تارٌخ  94237

 94237تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   الشركه العالمٌه للهندسه الكٌمائٌه معبد احمد وناهد امام على ، شركة  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191118وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رانٌا عشري موسً وشرٌكتها رانٌا فتحً عبدالحمٌد ، شركة تضامن  اضافه نشاط/ اداره مراكز العالج الطبٌعى والتعالد مع  -  31

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21191111وفً تارٌخ  242613ك لٌدها برلم   الجهات الحكومٌه والخاصه ،  سب

 تضامن

وفً تارٌخ  238361ؼاده سعٌد رجب وشركاها ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111

وفً تارٌخ  238361عٌد رجب و شرٌكها ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   اصبح/ ؼاده س -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111

وفً تارٌخ  238361محمود عبد العال وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111

ماهر دمحم سعد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح مكتب تورٌدات مواد ؼذائٌة وتوكٌالت تجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  226325

شركة تضامن  اصبح/ خدمه العمالء فً مجال االتصاالت و تشؽٌل مراكز اتصاالت و اداره  هٌثم احمد سمٌر دمحم وشرٌكته ، -  36

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  241399مراكز االتصاالت فٌماعدا خدمات االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

، شركة تضامن  الؽاء نشاط  االستٌراد و التصدٌر والتوكٌالت تجارٌة  شركة المرزوق للتجارة طارق انسى مرزوق وشركاه -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  61361،  سبك لٌدها برلم   

السٌارات ،   شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم و خالد على طة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد و التصدٌر و تجاره -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ  138889سبك لٌدها برلم   

 138889خالد على طة وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد و التصدٌر و تجاره السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  39

 لتأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21191114وفً تارٌخ 

 138889خالد على طه و شركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد و التصدٌر و تجاره السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ 

تضامن  الؽاء نشاط/ االستٌراد و التصدٌر و تجاره السٌارات ،   شركة على جمال الدٌن ادهم دمحم و خالد على طة ، شركة -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191114وفً تارٌخ  138889سبك لٌدها برلم   

 138889خالد على طة وشرٌكة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط/ االستٌراد و التصدٌر و تجاره السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191114وفً تارٌخ 

 138889خالد على طه و شركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط/ االستٌراد و التصدٌر و تجاره السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191114وفً تارٌخ 

ٌاسر محمود حماد وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح مماوالت عمومٌة ورصؾ طرق والمرافك ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  168357

دٌل بكر ،  سبك لٌدها برلم   حاتم طه سعٌد الدٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /الامه مصنع تعبئه وتجهٌز وتؽلٌؾ منا -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  213291

وفً تارٌخ  216733اصبح / عبدهللا حسن دمحم حسن وشرٌكته ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191116وفً تارٌخ  216733نوال حسن دمحم حسن و شرٌكها ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  47

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  216733اصبح نوال حسن دمحم حسن وشركاها ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116

امنٌه احمد عبد الرازق دمحم ابو فول وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه /المماوالت العامه )مطلوب استعالم امنى ( الٌطبع  -  49

النشاط , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل21191116وفً تارٌخ  238177مستخرج اال بعد الرجوع لمدٌر المكتب ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

عاطؾ عبد المالن اٌوب وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح/ المماوالت العمومٌه و التورٌدات العمومٌه و الكهربائٌه ،  سبك  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  234294لٌدها برلم   

المالن و شركاه ، شركة تضامن  اصبح/ المماوالت العمومٌه و التورٌدات العمومٌه و الكهربائٌه ،   اصبح/ امٌر صفوت عبد -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  234294سبك لٌدها برلم   

د الؽذائٌه لطع ؼٌار السٌارات واالستٌراد بٌومى دمحم البرلى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تجاره وتوزٌع اللحوم والموا -  52

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191117وفً تارٌخ  227618والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

وفً  219392برلم    على فرٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / انشاء الدورات التدرٌبٌه المعتمده والتطوٌر ،  سبك لٌدها -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118تارٌخ 

 219392ماجدة على وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اصبح / انشاء الدورات التدرٌبٌه المعتمده والتطوٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ 

اصبح/ سلوي فرٌد دمحم ابراهٌم و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح / انشاء الدورات التدرٌبٌه المعتمده والتطوٌر ،  سبك لٌدها  -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ  219392برلم   

تجار والتوزٌع والتسوٌك والتصنٌع لالوات الكتابٌه والمكتبٌه المٌام باال-1مركز التسوٌك الدولى ، توصٌة بسٌطة  اصبح/  -  56

بانواعها وفى العموم لكل ما ٌلزم من ادوات ومهمات كتابٌه ومكتبٌة واالحبار واالختام والدروع والهداٌا بسائر انواعها المختلفة 

لؽٌر كل ما <كر والمٌام باعمال التوكٌالت التجارٌه المٌام باستٌراد ماكٌنات الطباعة واللٌزر بانواعها والتصنٌع لدر ا -2وتورٌداتها 

وفً تارٌخ  155141،  سبك لٌدها برلم    2118لسنه  168موافمه امنٌه -للشركات االجنبٌه والمحلٌة العاملة والمنتجه والموزعه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119

المٌام باالتجار والتوزٌع والتسوٌك والتصنٌع لالوات الكتابٌه والمكتبٌه -1ٌطة  اصبح/ دمحم شرؾ الدٌن وشركائه ، توصٌة بس -  57

بانواعها وفى العموم لكل ما ٌلزم من ادوات ومهمات كتابٌه ومكتبٌة واالحبار واالختام والدروع والهداٌا بسائر انواعها المختلفة 

بانواعها والتصنٌع لدر الؽٌر كل ما <كر والمٌام باعمال التوكٌالت التجارٌه  المٌام باستٌراد ماكٌنات الطباعة واللٌزر -2وتورٌداتها 

وفً تارٌخ  155141،  سبك لٌدها برلم    2118لسنه  168موافمه امنٌه -للشركات االجنبٌه والمحلٌة العاملة والمنتجه والموزعه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119

المٌام باالتجار والتوزٌع والتسوٌك والتصنٌع لالوات الكتابٌه والمكتبٌه -1وٌك الدولى ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ مركز التس -  58

بانواعها وفى العموم لكل ما ٌلزم من ادوات ومهمات كتابٌه ومكتبٌة واالحبار واالختام والدروع والهداٌا بسائر انواعها المختلفة 

كٌنات الطباعة واللٌزر بانواعها والتصنٌع لدر الؽٌر كل ما <كر والمٌام باعمال التوكٌالت التجارٌه المٌام باستٌراد ما -2وتورٌداتها 

وفً تارٌخ  155141،  سبك لٌدها برلم    2118لسنه  168موافمه امنٌه -للشركات االجنبٌه والمحلٌة العاملة والمنتجه والموزعه

 بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191119

المٌام باالتجار والتوزٌع والتسوٌك والتصنٌع لالوات الكتابٌه والمكتبٌه -1دمحم شرؾ الدٌن وشركائه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/  -  59

بانواعها وفى العموم لكل ما ٌلزم من ادوات ومهمات كتابٌه ومكتبٌة واالحبار واالختام والدروع والهداٌا بسائر انواعها المختلفة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المٌام باستٌراد ماكٌنات الطباعة واللٌزر بانواعها والتصنٌع لدر الؽٌر كل ما <كر والمٌام باعمال التوكٌالت التجارٌه  -2ها وتورٌدات

وفً تارٌخ  155141،  سبك لٌدها برلم    2118لسنه  168موافمه امنٌه -للشركات االجنبٌه والمحلٌة العاملة والمنتجه والموزعه

 ط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشا21191119

سعٌد دمحم  السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  المٌام باالعمال الهندسٌه لمماوالت التركٌبات والصٌانه والتورٌدات وانظمة  -  61

ر:  شركة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21191121ٌوفً تارٌخ  51919التبرٌد ولطع الؽٌار الخاصه بها ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

وفً تارٌخ  217396شرٌؾ صبرى دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121

بٌع وشراء الوحدات السكنٌه مجدى على عبد السالم على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح المماوالت العامه والمتخصصه  -  62

شراء وبٌع تمسٌم االراضى الامة المشروعات الزراعٌه واالستزراع السمكى على االراضى المخصصه للتنمٌه الزراعٌه ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  239255لٌدها برلم   

ٌة بسٌطة  اصبح المماوالت العامه والمتخصصه بٌع وشراء الوحدات السكنٌه شراء عصام دمحم سٌد حسٌن وشرٌكه ، توص -  63

وبٌع تمسٌم االراضى الامة المشروعات الزراعٌه واالستزراع السمكى على االراضى المخصصه للتنمٌه الزراعٌه ،  سبك لٌدها 

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة ب21191121وفً تارٌخ  239255برلم   

وفً تارٌخ  79484مهندس / مدحت حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121

الطبٌه ومستلزمات دمحم شرٌؾ كمال علً فرج وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  االستٌراد والتصدٌر وصٌانه االجهزه  -  65

المعامل  واستٌراد الحٌوانات الحٌه و المواشى واالؼنام والخرفان واللحوم الحٌه والمجمده وتسمٌن وتربٌه المواشى واالؼنام 

والخرفان واستصالح االراضى الصحراوٌه والزراعٌه واستزراع االسمان وانشاء المزارع السمكٌه واستٌراد السٌارات الجدٌده 

والكهربائٌه ولطع الؽٌار الخاصه بها استٌراد المعادن من نحاس وحدٌد والومنٌوم واستلس وصٌانه وكافه المعادن وكذلن والمستعمله 

وفً  236211االستٌراد بصفه عامه والتورٌدات العمومٌه والمماوالت واعمال الحفر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 21191121تارٌخ 

وفً تارٌخ  238179دمحم حسنى احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ تجارة المخلفات ،  سبك لٌدها برلم    -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  214118   اٌمان دمحم حسن وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم -  67

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  228275اشرؾ احمد شربٌنى سعودى و شركاه ، شركة تضامن  حذؾ االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  68

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191121تارٌخ 

دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تمهٌد و تمسٌم االراضً و بناء المبانً و المنشأت السكنٌه و ؼٌر  هانً منصور منصور -  69

االستثمار و التطوٌر العماري و تخطٌط و الامة -السكنٌه بؽرض بٌعها أو تأجٌرها كوحدات سواء لحساب الشركه او لحساب الؽٌر 

المناطك الجدٌده و المناطك النائٌة و المناطك خارج الوادي المدٌم و ذلن المناطك العمرانٌه و تجهٌزها بجمٌع المرافك و الخدمات ب

لحساب الشركه او لحساب الؽٌر _شراء العمارات و هدم ما علٌها من مبانً لدٌمه و بٌع اراضٌها او الامة مشروعات عمارٌه علٌها 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122 وفً تارٌخ 242741و التصرؾ فٌها بالبٌع او االٌجار و ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

استصالح و تجهٌز -هانً منصور منصور دمحم وشركاه ، شركة تضامن  ذلن سواء لحساب الشركه او لحساب الؽٌر -  71

التوكٌالت -لصله(االراضً بالمرافك االساسٌه التً تجعلها لابله لالستصالح و الالستزراع )فً حدود ما تسمح بٌه الموانٌن ذات ا

وفً  242741التجارٌه و التورٌدات العمومٌه و التجاره العامه و التوزٌع فً كل ما هو مسموح به لانونا ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191122تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191123وفً تارٌخ  211189بك لٌدها برلم   عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  س -  71

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21191123وفً تارٌخ  211189هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  72

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  211189اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  73

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191123

وفً تارٌخ  211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  74

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191123

تم 21191123وفً تارٌخ  211189عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  75

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21191123وفً تارٌخ  211189صٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه ، تو -  76

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  211189اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  77

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191123

وفً تارٌخ  211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  78

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123

تم 21191123وفً تارٌخ  211189لٌدها برلم   عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك  -  79

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21191123وفً تارٌخ  211189هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  81

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  211189ٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اصبح/ عماد الد -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123

وفً تارٌخ  211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  82

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123

 229765شرٌؾ فوزى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ التورٌدات العامه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم    -  83

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  228992ه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/ تسوٌك عمارى ،  سبك لٌدها برلم   احمد عبدالرحٌم دمحم وشرٌكت -  84

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123

وفً تارٌخ  228992هبه سٌد عبد العظٌم دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/ تسوٌك عمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  85

 عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت21191123

المهندس/ احمد دمحم البنداري وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ االستٌراد والتصدٌر واالتجار فى المهمات الكهربائٌه  -  86

جارٌه ،  سبك لٌدها وااللٌكترونٌه الكٌماوٌات والمعادن واالسمده بكافه انواعها والمخصبات الزراعٌة والمبٌدات وكذا التوكٌالت الت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191127وفً تارٌخ  91372برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم البندارى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ االستٌراد والتصدٌر واالتجار فى المهمات الكهربائٌه وااللٌكترونٌه  -  87

المخصبات الزراعٌة والمبٌدات وكذا التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   الكٌماوٌات والمعادن واالسمده بكافه انواعها و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191127وفً تارٌخ  91372

عبد السالم عبد العزٌز عبد السالم و شركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد واصبح النشاط / تجاره وبٌع السٌارات  -  88

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  233737وكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   والت

عبد السالم عبد العزٌز عبد السالم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد واصبح النشاط / تجاره وبٌع السٌارات  -  89

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128وفً تارٌخ  233737 والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم  

 91281حذؾ االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم    -بشرى الشرٌؾ للخدمات والنظافه ، شركة تضامن  حذؾ االستٌراد  -  91

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ 

 91281حذؾ االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم    -رٌؾ للخدمات والنظافه ، شركة تضامن  حذؾ االستٌراد ؼانم والش -  91

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ 

لٌدها برلم    حذؾ االمن والحراسه ،  سبك -ؼانم والشرٌؾ للخدمات المنٌة والعالمٌة ، شركة تضامن  حذؾ االستٌراد  -  92

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  91281

وفً  91281حذؾ االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم    -عبد الوهاب ؼانم وشركاة ، شركة تضامن  حذؾ االستٌراد  -  93

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128تارٌخ 

عبد الحمٌد دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / المماوالت العمومٌه والتجاره العامه والتورٌدات العمومٌه فً مجال  دمحم -  94

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  238614اعمال االنشاءات المعدنٌه واعمال النجاره ،  سبك لٌدها برلم    -المماوالت 

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

بح / دمحم ٌاسر وكرٌم بالل وشرٌكهم ، شركة تضامن  اصبح / المماوالت العمومٌه والتجاره العامه والتورٌدات العمومٌه اص -  95

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  238614اعمال االنشاءات المعدنٌه واعمال النجاره ،  سبك لٌدها برلم    -فً مجال المماوالت 

 نالنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضام

واصبح النشاط بٌع  -شركة الجٌزاوى للتجارة ) سٌد عبد العظٌم سٌد احمد وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد  -  96

وتجاره وتوزٌع جمٌع انواع اللحوم والدواجن واالسمان المجمده والمستورده والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه وتصنٌع 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  159669ك لٌدها برلم   اللحوم المجمده ،  سب

وائل دمحم حسن على وشركاءة ، شركة تضامن  اصبح/ االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  97

 تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة21191131وفً تارٌخ  239418

على ابراهٌم وفا على وشرٌكتة ، شركة تضامن  اصبح/ االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  98

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  239418

دٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   وائل دمحم حسن على وشركاءة ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ االستٌراد والتص -  99

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  239418

على ابراهٌم وفا على وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم 21191131وفً تارٌخ  239418

دمحم على محمود على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجارة وتوزٌع وتورٌد البمولٌات والٌامٌش ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  234142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اصبح دمحم على محمود على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجارة وتوزٌع وتورٌد البمولٌات والٌامٌش ،  سبك لٌدها برلم    -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  234142

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  131612دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  151973ٌدها برلم   فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها ، سبك ل -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191116وفً تارٌخ  151973اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191116وفً تارٌخ  151973وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم   اصبح / جمال جالل ابو سعود  -  4

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191118وفً تارٌخ  155141مركز التسوٌك الدولى ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191118وفً تارٌخ  155141سبك لٌدها برلم   دمحم شرؾ الدٌن وشركائه ،  -  6

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  214436محسن شحاته وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  214436ها برلم   محمود سٌد محمود سٌد وشركاه ، سبك لٌد -  8

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191113وفً تارٌخ  215771السٌد عبد الستار حافظ عبد ربة وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191113وفً تارٌخ  215771، سبك لٌدها برلم   عبد الستار حافظ وشركاه  -  11

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21191121وفً تارٌخ  92315اصبح / الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى ، سبك لٌدها برلم    -  11

 , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191121وفً تارٌخ  92315ى دمحم عبدربه و شركاه ، سبك لٌدها برلم   ٌوسؾ و الحسٌن -  12

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21191121وفً تارٌخ  92315الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى وشرٌكهم ، سبك لٌدها برلم    -  13

 نالمانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضام

وفً  141638شركه ابو الهول للنمل والرحالت )ثروت شولً حبٌب وشرٌكه تامر فؤاد كامل شحاته( ، سبك لٌدها برلم    -  14

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن21191123تارٌخ 

الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  141638ثروت شولى و شركاة ، سبك لٌدها برلم    -  15

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  141638ثروت شولى حبٌب وشركاة ، سبك لٌدها برلم    -  16

 التأشٌر: شركة تضامن

تم 21191123ً تارٌخ وف 141638اصبح ابو الهول للنمل والرحالت ) ثروت شولى حبٌب وشرٌكه( ، سبك لٌدها برلم    -  17

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  211189عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  18

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  211189هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  19

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191123وفً تارٌخ  211189اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191123وفً تارٌخ  211189اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21191128وفً تارٌخ  233737عبد السالم عبد العزٌز عبد السالم و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  22

 , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  232611عالء الدٌن سعٌد دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  23

 التأشٌر: شركة تضامن

لمانونى  , تم تعدٌل الكٌان ا21191129وفً تارٌخ  135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم ، سبك لٌدها برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  239418وائل دمحم حسن على وشركاءة ، سبك لٌدها برلم    -  25

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ان المانونى  , وصؾ تم تعدٌل الك21191131ٌوفً تارٌخ  239418على ابراهٌم وفا على وشرٌكتة ، سبك لٌدها برلم    -  26

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: سامح الشحات دمحم  231171شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكته

الى: ورثه منً شحات  244718توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 حجازى دمحم)احمد عبدالفتاح وشركاه(

الى: عادل دمحم مرسى  139848شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركاه

الى: عادل دمحم مرسى  139848توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111ٌخ : ،  فى تار  -  4

 وشركاه

الى: اصبح/ خالد فتحً  179417توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  5

 نور عبد الوهاب و شرٌكه

الى: اصبح / جابر  198434شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113خ : ،  فى تارٌ  -  6

 عبدالعزٌز دمحم الوكٌل وشركاه

الى: اصبح / جابر  198434توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  7

 اهعبدالعزٌز دمحم الوكٌل وشرك

الى: اصبح / جابر  198434توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  8

 عبدالعزٌز دمحم الوكٌل وشركاه

الى: اصبح / جمال جالل  151973شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  9

 و سعود وشرٌكتهاب

الى: اصبح / جمال جالل  151973توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 ابو سعود وشرٌكته

ٌد الى: اصبح/ ٌورو تر 95335شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 للتوكٌال التجارٌه )طارق عزمً و اٌهاب ندا(

الى: اصبح / ٌحٌى سعد  194869توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  12

 ابو سرٌع وشرٌكٌه

الى: اصبح / ٌحٌى سعد  194869برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة   21191118،  فى تارٌخ :   -  13

 ابو سرٌع وشرٌكٌه

الى: اصبح/ احمد دمحم  133115توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  14

 احمد و شرٌكه

الى: اصبح/ احمد دمحم  133115برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  21191118،  فى تارٌخ :   -  15

 احمد و شرٌكه

الى: دار نهر النٌل للطباعه  45847شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  16

 )زهٌره دمحم سٌد جوده وشركاها(

الى: دار نهر النٌل للطباعه  45847اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل  21191119،  فى تارٌخ :   -  17

 )زهٌره دمحم سٌد جوده وشركاها(
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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الى: احمد دمحم عبد التواب  224972شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  18

 عبد النبى و شرٌكة

الى: محمود سٌد محمود  214436شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  19

 سٌد وشركاه

الى: محمود سٌد محمود  214436توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  21

 سٌد وشركاه

الى: ؼاده سعٌد رجب  238361شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  21

 وشركاها

الى: السٌد عبد الستار  215771شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  22

 حافظ عبد ربة وشركاه

الى: السٌد عبد الستار  215771توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113فى تارٌخ : ،    -  23

 حافظ عبد ربة وشركاه

الى: اصبح/ ؼاده سعٌد  238361شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  24

 رجب و شرٌكها

الى: كونتن للتجارة  225757توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  25

 والمماوالت )احمد صالح دمحم وشرٌكه(

الى: دمحم طه حسن احمد  242912شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  26

 وشرٌكه

الى: اصبح/ امٌر صفوت  234294شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  27

 عبد المالن و شركاه

الى: اصبح / عبدهللا حسن  216733شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  28

  حسن وشرٌكتهدمحم

 الى: اسالم زكى وشركاه 182278شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: احمد تركى وشرٌكٌه 74784توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: احمد تركى وشرٌكٌه 74784شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121ى تارٌخ : ،  ف  -  31

 الى: احمد تركى وشرٌكٌه 74784شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  32

الى: عصام دمحم سٌد  239255ٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بس  21191121،  فى تارٌخ :   -  33

 حسٌن وشرٌكه

الى: اصبح / الحسٌن  92315شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  34

 وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى

الى: اصبح / الحسٌن  92315بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة  21191121،  فى تارٌخ :   -  35

 وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى

الى: اصبح / اسالم زكى  182278شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191122،  فى تارٌخ :   -  36

 وشرٌكه
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبح شرٌؾ حلمى  167344ة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌ  21191122،  فى تارٌخ :   -  37

 وشرٌكه )اوشن للمماوالت(

الى: عمرو حسٌن ٌسري  211189شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  38

 دمحم وشرٌكه

الى: عمرو حسٌن ٌسري  211189توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  39

 دمحم وشرٌكه

الى: عمرو حسٌن ٌسري  211189توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  41

 دمحم وشرٌكه

الى: احمد عبدالرحٌم دمحم  228992بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة  21191123،  فى تارٌخ :   -  41

 وشرٌكته

الى: شركه ابو الهول  141638شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  42

 حاته(للنمل والرحالت )ثروت شولً حبٌب وشرٌكه تامر فؤاد كامل ش

الى: شركه ابو الهول  141638توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  43

 للنمل والرحالت )ثروت شولً حبٌب وشرٌكه تامر فؤاد كامل شحاته(

الى: اصبح / مصطفً  149415ٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  21191129،  فى تارٌخ :   -  44

 فرج محمود الجابري وشرٌكته

الى: اصبح / دمحم ٌاسر  238614شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  45

 وكرٌم بالل وشرٌكهم

الى: اصبح/ شركة زنون  74632م الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اس  21191131،  فى تارٌخ :   -  46

 للتجارة ودباؼه الجلود

الى: ارزان لتداول  184741شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  47

 االوراق المالٌة

 الى: اٌمان سٌد ابو سرٌع 245315توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  48

الى: وائل دمحم حسن على  239418شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  49

 وشركاءة

الى: وائل دمحم حسن على  239418توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131ٌخ : ،  فى تار  -  51

 وشركاءة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

-لشرٌكٌن السٌد/دمحم وحٌد دمحم عبدالرحٌمدمحم وحٌد دمحم عبدالرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح االداره والتولٌع ل -  1

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التصرؾ فً البٌع والشراء الصول الشركه سواء لنفسٌهما  -السٌد/ وحٌد دمحم عبد الرحٌم الشاعر   

 118534برلم       21191111او للؽٌر او لبالً الشركاء بالشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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-دمحم وحٌد دمحم عبدالرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/دمحم وحٌد دمحم عبدالرحٌم -  2

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التصرؾ فً البٌع والشراء الصول الشركه سواء لنفسٌهما  -السٌد/ وحٌد دمحم عبد الرحٌم الشاعر   

 118534برلم       21191111ء بالشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : او للؽٌر او لبالً الشركا

 231171برلم       21191111دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3

 231171برلم       21191111رٌخ : دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تا -  4

 231171برلم       21191111دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  5

برلم       21191111كامل االهلٌة  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : -امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  6

231171 

برلم       21191111كامل االهلٌة  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : -امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  7

231171 

برلم       21191111كامل االهلٌة  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : -امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  8

231171 

 231171برلم       21191111  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامح الشحات دمحم -  9

 231171برلم       21191111سامح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  11

 231171برلم       21191111ه حموله ، تارٌخ : سامح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كاف -  11

دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات التى تخوله الداره  -  12

كذا لدى البنون فى جمٌع االعمال الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه و

المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك 

ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا توكٌل الؽٌر فى كل او 

 231171برلم       21191111عض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : ب

دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات التى تخوله الداره  -  13

الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وكذا لدى البنون فى جمٌع االعمال  الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات

المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك 

لن وكذا توكٌل الؽٌر فى كل او ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذ

 231171برلم       21191111بعض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : 

دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات التى تخوله الداره  -  14

مالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وكذا لدى البنون فى جمٌع االعمال الشركة وتمثٌلها فى كافه المعا

المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك 

وان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا توكٌل الؽٌر فى كل او ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعن

 231171برلم       21191111بعض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات -امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  15

ه الداره الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وكذا لدى البنون التى تخول

فى جمٌع االعمال المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة 

 231171برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : 

دا وله فى ذلن كافه الصالحٌات كامل االهلٌة  له االداره والتولٌع منفر-امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  16

التى تخوله الداره الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وكذا لدى البنون 
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فى ذلن فى جمٌع االعمال المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله 

كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا 

 231171برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات -امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  17

التى تخوله الداره الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وكذا لدى البنون 

لػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن فى جمٌع االعمال المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبا

كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا 

 231171برلم       21191111توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : 

مح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات التى تخوله الداره سا -  18

الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وكذا لدى البنون فى جمٌع االعمال 

لشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك المصرفٌه من اٌداع وسحب ا

ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا توكٌل الؽٌر فى كل او 

 231171برلم       21191111بعض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : 

سامح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات التى تخوله الداره  -  19

ال الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وكذا لدى البنون فى جمٌع االعم

المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك 

ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا توكٌل الؽٌر فى كل او 

 231171برلم       21191111هذا الدور ، تارٌخ : بعض االختصاصات بما ٌسهل اداء 

سامح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات التى تخوله الداره  -  21

ذا لدى البنون فى جمٌع االعمال الشركة وتمثٌلها فى كافه المعامالت والتعامالت مع جمٌع الجهات الحكومٌه منها والؽٌر حكومٌه وك

المصرفٌه من اٌداع وسحب الشٌكات وصرفها والتراض المبالػ والتولٌع عن الشركة امام البنون وله فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك 

ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ونحو ذلن وكذا توكٌل الؽٌر فى كل او 

 231171برلم       21191111ض االختصاصات بما ٌسهل اداء هذا الدور ، تارٌخ : بع

دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع السلطات وكافه  -  21

 231171برلم       21191111الصالحٌات ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع السلطات وكافه دمحم بسام دمحم دمحم  شر -  22

 231171برلم       21191111الصالحٌات ، تارٌخ : 

دمحم بسام دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع السلطات وكافه  -  23

 231171برلم       21191111الصالحٌات ، تارٌخ : 

السلطات كامل االهلٌة  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع -امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  24

 231171برلم       21191111وكافه الصالحٌات ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع السلطات -امل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة تضامن  تاجر -  25

 231171برلم       21191111وكافه الصالحٌات ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع السلطات -تضامن  تاجرامل مصطفى اسماعٌل فرج  شركة  -  26

 231171برلم       21191111وكافه الصالحٌات ، تارٌخ : 

سامح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع السلطات وكافه  -  27

 231171برلم       21191111الصالحٌات ، تارٌخ : 
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 127 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

سامح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل ذلن اوسع السلطات وكافه  -  28

 231171برلم       21191111الصالحٌات ، تارٌخ : 

ذلن اوسع السلطات وكافه سامح الشحات دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المنوط به على اكمل وجه وله فى كل  -  29

 231171برلم       21191111الصالحٌات ، تارٌخ : 

السٌد/ -1مصطفى عزت االسمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اصبح تشكٌل مجلس االداره كما ٌلى : -  31

السادة/ -3عضو مجلس االداره السٌد/ احمد عبد العزٌز رجب  -2مصطفى عزت االسمر رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب 

 77422برلم       21191111شركه امكون جروب اٌجٌبت عضو مجلس اداره ، تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى ابراهٌم كامل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  له الحك فً توكٌل الؽٌر نٌابه عن الشركه فً جمٌع  -  31

 236254برلم       21191111التعامالت التً تخص الشركه ، تارٌخ : 

حازم السٌد فرج احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فً ذلن اوسع السلطات وحك التعامل  -  32

مع كافه البنون من فتح حسابات وؼلمها وسحبها وحك االلتراض والرهن من البنون وحمتوكٌل الؽٌر فً كل او بعض هذه السلطات 

امل منفردا مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وتمثٌل الشركه امام المضاء وله حك التصرؾ بالبٌع لنفسه او واٌضا حك التع

للؽٌر عن كافه اصول الشركه ومن اراضً وعمارات وسٌارات بانواعها مالكً او اجرة او نمل ومعدات وعدد واالت وخالفه وكل 

 177943برلم       21191111 اصل ٌحمل اسم/الحازم للمماوالت ، تارٌخ :

حازم السٌد فرج احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له االداره والتولٌع منفردا وله فً ذلن اوسع السلطات وحك التعامل  -  33

مع كافه البنون من فتح حسابات وؼلمها وسحبها وحك االلتراض والرهن من البنون وحمتوكٌل الؽٌر فً كل او بعض هذه السلطات 

واٌضا حك التعامل منفردا مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وتمثٌل الشركه امام المضاء وله حك التصرؾ بالبٌع لنفسه او 

للؽٌر عن كافه اصول الشركه ومن اراضً وعمارات وسٌارات بانواعها مالكً او اجرة او نمل ومعدات وعدد واالت وخالفه وكل 

 177943برلم       21191111الت ، تارٌخ : اصل ٌحمل اسم/الحازم للمماو

تعدٌل االداره  -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 2خالد حافظ عابدٌن بدوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول عدد  -  34

التولٌع على  والتولٌع لتصبح للسٌد/ خالد حافظ عابدٌن بدوى حك االداره والتولٌع امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وحك

العمود االبٌتدائٌه والنهائٌه والمٌام بفتح حسابات بالبنون والتعامل مع البنون باسم الشركه وتعٌٌن وترلٌه وعزل مستخدمى وعاملى 

 241214برلم       21191112الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولبض وسداد كافه المبالػ المستحمه للشركه ، تارٌخ : 

 179417برلم       21191112ً نور عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ : خالد فتح -  35

 179417برلم       21191112خالد فتحً نور عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  36

 179417برلم       21191112خروجه للوفاه ، تارٌخ :   خالد فتحً نور عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  37

 179417برلم       21191112فتحى نور عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  38

 179417برلم       21191112فتحى نور عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  39
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علً العمود الخارجٌه مع الشركات األجنبٌه بحٌث ٌكون هذه التعامالت خاصه بأؼراض و نشاط الشركه و له الحك فً التعامل امام 
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مٌة والحك فى المعامالت المالٌة مع البنون وحك االلتراض واالستدانة من بكافة انواعها وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكو
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فة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والحك فى المعامالت المالٌة مع البنون وحك االلتراض واالستدانة من بكافة انواعها وامام كا

البنون والرهن بكافة انواعه والتولٌع على عمود االستدانة وحك انشاء وافتتاح فروع جدٌدة للشركة خارج وداخل ج م ع وافتتاح هذه 
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بكافة انواعها وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والحك فى المعامالت المالٌة مع البنون وحك االلتراض واالستدانة من 

البنون والرهن بكافة انواعه والتولٌع على عمود االستدانة وحك انشاء وافتتاح فروع جدٌدة للشركة خارج وداخل ج م ع وافتتاح هذه 

 71159برلم       21191116ع وتمثٌل الشركة امام جمٌع المؤسسات ، تارٌخ : الفرو
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بكافة انواعها وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والحك فى المعامالت المالٌة مع البنون وحك االلتراض واالستدانة من 

رج وداخل ج م ع وافتتاح هذه البنون والرهن بكافة انواعه والتولٌع على عمود االستدانة وحك انشاء وافتتاح فروع جدٌدة للشركة خا

 71159برلم       21191116الفروع وتمثٌل الشركة امام جمٌع المؤسسات ، تارٌخ : 
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دارة والتولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌل الشركة فى التعامالت المالٌة مع البنون اختصاصات الشرٌكٌٌن المتضامنٌٌن  وله حك اال

بكافة انواعها وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والحك فى المعامالت المالٌة مع البنون وحك االلتراض واالستدانة من 
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بكافة انواعها وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والحك فى المعامالت المالٌة مع البنون وحك االلتراض واالستدانة من 

التولٌع على عمود االستدانة وحك انشاء وافتتاح فروع جدٌدة للشركة خارج وداخل ج م ع وافتتاح هذه البنون والرهن بكافة انواعه و
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ض او الحك كفالة الؽٌر بالتولٌع عنها وحك التولٌع على شهادات الخبرة والتولٌع والتصدٌك علٌها امام الشهر العمارى وفى تفوٌ
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احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر الحكومٌة وكل ما ٌخص من  -  75

افة االجراءات الالزمة لذلن وله اجراءات وحك الموافمة على المساهمة لشركة مشتركة بالجماهٌرٌة اللٌبٌة والدول االخرى واتخاذ ك

الحك كفالة الؽٌر بالتولٌع عنها وحك التولٌع على شهادات الخبرة والتولٌع والتصدٌك علٌها امام الشهر العمارى وفى تفوٌض او 

 71159برلم       21191116مع بماء كافة اختصاصاتة السابمة كما هى ، تارٌخ :  -توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر الحكومٌة وكل ما ٌخص من  -  76

اجراءات وحك الموافمة على المساهمة لشركة مشتركة بالجماهٌرٌة اللٌبٌة والدول االخرى واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن وله 

عنها وحك التولٌع على شهادات الخبرة والتولٌع والتصدٌك علٌها امام الشهر العمارى وفى تفوٌض او الحك كفالة الؽٌر بالتولٌع 

 71159برلم       21191116مع بماء كافة اختصاصاتة السابمة كما هى ، تارٌخ :  -توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر الحكومٌة وكل ما ٌخص   ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  77

من اجراءات وحك الموافمة على المساهمة لشركة مشتركة بالجماهٌرٌة اللٌبٌة والدول االخرى واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن 

لٌها امام الشهر العمارى وفى تفوٌض او وله الحك كفالة الؽٌر بالتولٌع عنها وحك التولٌع على شهادات الخبرة والتولٌع والتصدٌك ع

 71159برلم       21191116مع بماء كافة اختصاصاتة السابمة كما هى ، تارٌخ :  -توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر الحكومٌة وكل ما ٌخص  -  78

اجراءات وحك الموافمة على المساهمة لشركة مشتركة بالجماهٌرٌة اللٌبٌة والدول االخرى واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن  من

وله الحك كفالة الؽٌر بالتولٌع عنها وحك التولٌع على شهادات الخبرة والتولٌع والتصدٌك علٌها امام الشهر العمارى وفى تفوٌض او 

 71159برلم       21191116مع بماء كافة اختصاصاتة السابمة كما هى ، تارٌخ :  -او بعض ماذكر توكٌل الؽٌر فى كل 

ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر الحكومٌة وكل ما ٌخص  -  79

هٌرٌة اللٌبٌة والدول االخرى واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن من اجراءات وحك الموافمة على المساهمة لشركة مشتركة بالجما

وله الحك كفالة الؽٌر بالتولٌع عنها وحك التولٌع على شهادات الخبرة والتولٌع والتصدٌك علٌها امام الشهر العمارى وفى تفوٌض او 

 71159برلم       21191116تارٌخ :  مع بماء كافة اختصاصاتة السابمة كما هى ، -توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر الحكومٌة وكل ما ٌخص  -  81

مة لذلن من اجراءات وحك الموافمة على المساهمة لشركة مشتركة بالجماهٌرٌة اللٌبٌة والدول االخرى واتخاذ كافة االجراءات الالز
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

وله الحك كفالة الؽٌر بالتولٌع عنها وحك التولٌع على شهادات الخبرة والتولٌع والتصدٌك علٌها امام الشهر العمارى وفى تفوٌض او 

 71159برلم       21191116مع بماء كافة اختصاصاتة السابمة كما هى ، تارٌخ :  -توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  ٌكون التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات البنكٌة  -  81

و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من الشرٌكتٌن 

ى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبالػ ٌلزم تولٌعها المتضامنٌن منفردا بحد الص

مجتمعٌٌن وان ٌكون حك التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسهٌالت الممنوحة من البنون 

 71159برلم       21191116، تارٌخ :  بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد

احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ٌكون التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات البنكٌة  -  82

الشرٌكتٌن و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من 

المتضامنٌن منفردا بحد الصى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبالػ ٌلزم تولٌعها 

مجتمعٌٌن وان ٌكون حك التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسهٌالت الممنوحة من البنون 

 71159برلم       21191116ا و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد ، تارٌخ : بكافة انواعه

احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  ٌكون التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات البنكٌة  -  83

و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من الشرٌكتٌن  و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها

المتضامنٌن منفردا بحد الصى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبالػ ٌلزم تولٌعها 

ٌالت الممنوحة من البنون مجتمعٌٌن وان ٌكون حك التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسه

 71159برلم       21191116بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد ، تارٌخ : 

احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ٌكون التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات البنكٌة  -  84

ٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من الشرٌكتٌن و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمان

المتضامنٌن منفردا بحد الصى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبالػ ٌلزم تولٌعها 

الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسهٌالت الممنوحة من البنون  مجتمعٌٌن وان ٌكون حك التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على

 71159برلم       21191116بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد ، تارٌخ : 

ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات  -  85

لبنكٌة و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من الشرٌكتٌن ا

المتضامنٌن منفردا بحد الصى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبالػ ٌلزم تولٌعها 

التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسهٌالت الممنوحة من البنون مجتمعٌٌن وان ٌكون حك 

 71159برلم       21191116بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد ، تارٌخ : 

بة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون التولٌع نٌا -  86

البنكٌة و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من الشرٌكتٌن 

لػ ٌلزم تولٌعها المتضامنٌن منفردا بحد الصى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبا

مجتمعٌٌن وان ٌكون حك التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسهٌالت الممنوحة من البنون 

 71159برلم       21191116بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌ -  87

البنكٌة و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من الشرٌكتٌن 

ها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبالػ ٌلزم تولٌعها المتضامنٌن منفردا بحد الصى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادل

مجتمعٌٌن وان ٌكون حك التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسهٌالت الممنوحة من البنون 

 71159برلم       21191116بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد ، تارٌخ : 

ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات  -  88

البنكٌة و المصرفٌة و التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من البنون بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج الى من الشرٌكتٌن 

ى ثالثون الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى وما زاد عن ذلن المبالػ ٌلزم تولٌعها المتضامنٌن منفردا بحد الص
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 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

مجتمعٌٌن وان ٌكون حك التولبع نٌابة عن الشركة لدى البنون على الشٌكات المصرفٌة و البنكٌة و التسهٌالت الممنوحة من البنون 

 71159برلم       21191116، تارٌخ :  بكافة انواعها و التحوٌالت للداخل و الخارج منفرد

احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  للمدٌر الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال بدون حد  -  89

 71159برلم       21191116الصى ، تارٌخ : 

الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال بدون حد  احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  للمدٌر -  91

 71159برلم       21191116الصى ، تارٌخ : 

احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  للمدٌر الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال بدون حد  -  91

 71159برلم       21191116الصى ، تارٌخ : 

د عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  للمدٌر الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال بدون حد احم -  92

 71159برلم       21191116الصى ، تارٌخ : 

بدون ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للمدٌر الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال  -  93

 71159برلم       21191116حد الصى ، تارٌخ : 

ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للمدٌر الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال بدون  -  94

 71159برلم       21191116حد الصى ، تارٌخ : 

ن متضامن  للمدٌر الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال بدون ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  95

 71159برلم       21191116حد الصى ، تارٌخ : 

ندى احمد عبدالوهاب ابوالعال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للمدٌر الؽٌر شرٌن و هو / احمد عبدالوهاب ابوالعال بدون  -  96

 71159  برلم     21191116حد الصى ، تارٌخ : 

عبدالتواب هلٌل عبدالتواب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌٌن االول و  -  97

الثانى المتضامنٌٌن و هما فضل هلٌل عبد التواب و عبد التواب هلٌل عبد التواب مجتمعٌن او منفردٌٌن و لهما حك تمثٌل الشركة 

كومٌة و شركات المطاع العام و الخاص و االفراد و البنون و المحاكم و كل جهة حكومٌة او ؼٌر حكومٌة لها امام جمٌع الجهات الح

تعامل مع الشركة و للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها 

 89576برلم       21191116مول ، تارٌخ : لكافة اصول الشركة بما فٌها من اثاث او من

عبدالتواب هلٌل عبدالتواب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌٌن االول و  -  98

مثٌل الشركة الثانى المتضامنٌٌن و هما فضل هلٌل عبد التواب و عبد التواب هلٌل عبد التواب مجتمعٌن او منفردٌٌن و لهما حك ت

امام جمٌع الجهات الحكومٌة و شركات المطاع العام و الخاص و االفراد و البنون و المحاكم و كل جهة حكومٌة او ؼٌر حكومٌة لها 

تعامل مع الشركة و للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها 

 89576برلم       21191116ول الشركة بما فٌها من اثاث او منمول ، تارٌخ : لكافة اص

عبدالتواب هلٌل عبدالتواب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و ذلن للنفس او للؽٌر و امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر  -  99

برلم       21191116ن او الؽٌر ، تارٌخ : حكومٌة الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر و ذلن لصالح البنو

89576 

عبدالتواب هلٌل عبدالتواب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و ذلن للنفس او للؽٌر و امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر  -  111

برلم       21191116حكومٌة الخاصة بذلن و لهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر و ذلن لصالح البنون او الؽٌر ، تارٌخ : 

89576 

اصبح بند االدارة  -دمحم  جمال الدٌن دمحم مجاهد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  -  111

والتولٌع  عن الشركه فى جمٌع النواحى المالٌه والفنٌه والتجارٌه واالدارٌه و التجارٌة و الرهن و االلتراض  للشرٌكٌن المتضامنٌن 
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جتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات وجمٌع البنون السٌد / دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد والسٌد / امٌر دمحم جمال الدٌن ، تارٌخ : م

 131612برلم       21191116

 اصبح بند االدارة -دمحم  جمال الدٌن دمحم مجاهد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  -  112

والتولٌع  عن الشركه فى جمٌع النواحى المالٌه والفنٌه والتجارٌه واالدارٌه و التجارٌة و الرهن و االلتراض  للشرٌكٌن المتضامنٌن 

مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات وجمٌع البنون السٌد / دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد والسٌد / امٌر دمحم جمال الدٌن ، تارٌخ : 

 131612برلم       21191116

اصبح بند االدارة  -دمحم  جمال الدٌن دمحم مجاهد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  -  113

والتولٌع  عن الشركه فى جمٌع النواحى المالٌه والفنٌه والتجارٌه واالدارٌه و التجارٌة و الرهن و االلتراض  للشرٌكٌن المتضامنٌن 

او منفردٌن امام جمٌع الجهات وجمٌع البنون السٌد / دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد والسٌد / امٌر دمحم جمال الدٌن ، تارٌخ :  مجتمعٌن

 131612برلم       21191116

واصبح  -جمال جالل ابو سعود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  114

اره والتولٌع للطرؾ االول وحده السٌد/ جمال جالل ابوسعود دمحم وله حك االداره والتولٌع عن الشركه وحك التعامل مع حك االد

البنون من اٌداع وسحب وعمل خطابات ضمان واالعتمادات المستندٌه وله حك الرهن وااللتراض وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض 

 151973برلم       21191116الشركه ، تارٌخ : 

واصبح  -جمال جالل ابو سعود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  115

حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده السٌد/ جمال جالل ابوسعود دمحم وله حك االداره والتولٌع عن الشركه وحك التعامل مع 

ابات ضمان واالعتمادات المستندٌه وله حك الرهن وااللتراض وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض البنون من اٌداع وسحب وعمل خط

 151973برلم       21191116الشركه ، تارٌخ : 

واصبح  -جمال جالل ابو سعود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  116

ؾ االول وحده السٌد/ جمال جالل ابوسعود دمحم وله حك االداره والتولٌع عن الشركه وحك التعامل مع حك االداره والتولٌع للطر

البنون من اٌداع وسحب وعمل خطابات ضمان واالعتمادات المستندٌه وله حك الرهن وااللتراض وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض 

 151973برلم       21191116الشركه ، تارٌخ : 

واصبح  -ل جالل ابو سعود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن جما -  117

حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده السٌد/ جمال جالل ابوسعود دمحم وله حك االداره والتولٌع عن الشركه وحك التعامل مع 

ادات المستندٌه وله حك الرهن وااللتراض وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض البنون من اٌداع وسحب وعمل خطابات ضمان واالعتم

 151973برلم       21191116الشركه ، تارٌخ : 

واصبح  -جمال جالل ابو سعود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  118

د/ جمال جالل ابوسعود دمحم وله حك االداره والتولٌع عن الشركه وحك التعامل مع حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده السٌ

البنون من اٌداع وسحب وعمل خطابات ضمان واالعتمادات المستندٌه وله حك الرهن وااللتراض وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض 

 151973برلم       21191116الشركه ، تارٌخ : 

واصبح  -  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن جمال جالل ابو سعود دمحم -  119

حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده السٌد/ جمال جالل ابوسعود دمحم وله حك االداره والتولٌع عن الشركه وحك التعامل مع 

ه حك الرهن وااللتراض وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض البنون من اٌداع وسحب وعمل خطابات ضمان واالعتمادات المستندٌه ول

 151973برلم       21191116الشركه ، تارٌخ : 

احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد اللواء/ احمد حسنٌن حسنً عبد  -  111

العزٌز رئٌس مجلس االداره او السٌد المحاسب/ مجدي الشاطر بصٌلً عبد الجلٌل عضو مجلس االداره المتفرغ للتولٌع علً عمود 

هلً المصري و بنن مصر و كذا المرارات التً ستصدر لبنن االستثمار المومً حتً ٌتم نمل ملكٌه االراضً لكل من البنن اال

 97674برلم       21191116اضافه ذلن بالسجل التجاري و التولٌع بسجالت الشهر العماري ، تارٌخ : 

احمد حسنٌن حسنً عبد احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد اللواء/  -  111

العزٌز رئٌس مجلس االداره او السٌد المحاسب/ مجدي الشاطر بصٌلً عبد الجلٌل عضو مجلس االداره المتفرغ للتولٌع علً عمود 
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نمل ملكٌه االراضً لكل من البنن االهلً المصري و بنن مصر و كذا المرارات التً ستصدر لبنن االستثمار المومً حتً ٌتم 

 97674برلم       21191116السجل التجاري و التولٌع بسجالت الشهر العماري ، تارٌخ : اضافه ذلن ب

برلم       21191116طارق احمد صدٌك موسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  112

241878 

برلم       21191116م كافة حمولة ، تارٌخ : ٌاسر مصطفى دمحم خٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استل -  113

241878 

طارق احمد صدٌك موسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌٌن ، تارٌخ :  -  114

 241878برلم       21191116

لشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌٌن ، تارٌخ : ٌاسر مصطفى دمحم خٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع ل -  115

 241878برلم       21191116

حسٌن دمحم شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  116

لحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومص

والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح 

    21191118الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : 

 155141برلم   

حسٌن دمحم شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  117

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة 

ارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح والسجل التج

    21191118الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : 

 155141برلم   

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل   حسٌن دمحم شرؾ الدٌن -  118

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة 

ردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والوا

    21191118الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : 

 155141برلم   

تولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل حسٌن دمحم شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة وال -  119

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة 

حك له فتح والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌ

    21191118الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : 

 155141برلم   

شرٌؾ دمحم شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  121

لشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة ا

والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح 

    21191118والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : الحسابات لدى البنون العامة والخاصة 

 155141برلم   

شرٌؾ دمحم شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  121

وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة  الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة

والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191118ض باسم الشركة ، تارٌخ : الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرو

 155141برلم   

شرٌؾ دمحم شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  122

لتأمٌنات االجتماعٌة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب وا

والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح 

    21191118الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : 

 155141برلم   

شرٌؾ دمحم شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  123

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة 

عامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح والسجل التجارى والهٌئة ال

    21191118الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : 

 155141برلم   

مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  دمحم شرٌؾ شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  -  124

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة 

الء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوك

    21191118الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : 

 155141برلم   

له اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل دمحم شرٌؾ شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا و -  125

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة 

والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح 

    21191118ابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : الحس

 155141برلم   

دمحم شرٌؾ شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  126

ة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة الشركة امام كاف

والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح 

    21191118مود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة ، تارٌخ : الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على ع

 155141برلم   

دمحم شرٌؾ شرؾ الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع اللطات الالزمة لتمثٌل  -  127

العام والخاص ومصلحة الضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة  الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وشركات المطاع

والسجل التجارى والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والمستوردٌن كما ٌحك له فتح 

    21191118، تارٌخ : الحسابات لدى البنون العامة والخاصة والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض باسم الشركة 

 155141برلم   

برلم       21191118احمد صالح الدٌن اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاتفه حموله ، تارٌخ :  -  128

194869 

رلم   ب    21191118احمد صالح الدٌن اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاتفه حموله ، تارٌخ :  -  129

194869 

برلم       21191118احمد صالح الدٌن اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاتفه حموله ، تارٌخ :  -  131

194869 
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 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

برلم       21191118احمد صالح الدٌن اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاتفه حموله ، تارٌخ :  -  131

194869 

برلم       21191118د صالح الدٌن اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاتفه حموله ، تارٌخ : احم -  132

194869 

برلم       21191118احمد صالح الدٌن اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاتفه حموله ، تارٌخ :  -  133

194869 

شرٌن  -سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ ماجد هانى عثمان عبد المنعم عدسابراهٌم خٌرى سعٌد ابراهٌم  -  134

تعدٌل االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فى كافه امور الشركه فٌما عدا  -1985/2/1موالٌد  -مصرى -متضامن 

الشركه فٌجب ان تصدر بالموافمه من جمٌع الشركاء ، تارٌخ رهن او بٌع االصول المملوكه للشركه او الحصول على لروض باسم 

 228862برلم       21191118: 

شرٌن  -ابراهٌم خٌرى سعٌد ابراهٌم سعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ ماجد هانى عثمان عبد المنعم عدس -  135

الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فى كافه امور الشركه فٌما عدا تعدٌل االداره والتولٌع لجمٌع  -1985/2/1موالٌد  -مصرى -متضامن 

رهن او بٌع االصول المملوكه للشركه او الحصول على لروض باسم الشركه فٌجب ان تصدر بالموافمه من جمٌع الشركاء ، تارٌخ 

 228862برلم       21191118: 

شرٌن  -رٌن  دخول السٌد/ ماجد هانى عثمان عبد المنعم عدسابراهٌم خٌرى سعٌد ابراهٌم سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  136

تعدٌل االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فى كافه امور الشركه فٌما عدا  -1985/2/1موالٌد  -مصرى -متضامن 

مه من جمٌع الشركاء ، تارٌخ رهن او بٌع االصول المملوكه للشركه او الحصول على لروض باسم الشركه فٌجب ان تصدر بالمواف

 228862برلم       21191118: 

شرٌن  -ابراهٌم خٌرى سعٌد ابراهٌم سعٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ ماجد هانى عثمان عبد المنعم عدس -  137

فى كافه امور الشركه فٌما عدا تعدٌل االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  -1985/2/1موالٌد  -مصرى -متضامن 

رهن او بٌع االصول المملوكه للشركه او الحصول على لروض باسم الشركه فٌجب ان تصدر بالموافمه من جمٌع الشركاء ، تارٌخ 

 228862برلم       21191118: 

شام عبد الؽفار سالمه منفردا وله هشام عبد الؽفار سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع للسٌد/ ه -  138

فى ذلن اوسع السلطات فى اداره الشركه لتحمٌك اؼراضها بمافى ذلن التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه وعمود 

ه اٌضا تمثٌل االداره بكافه انواعها واالستدانه وااللتراض من البنون او من االفراد سواء االلتراض برهن عمارى او ؼٌر ذلن ول

الشركه امام المضاء والبنون وكافه الجهات الحكومٌه والمطاع العام وؼٌرها وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 87357برلم       21191118تارٌخ : 

هشام عبد الؽفار سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع للسٌد/ هشام عبد الؽفار سالمه منفردا وله  -  139

فى ذلن اوسع السلطات فى اداره الشركه لتحمٌك اؼراضها بمافى ذلن التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه وعمود 

عها واالستدانه وااللتراض من البنون او من االفراد سواء االلتراض برهن عمارى او ؼٌر ذلن وله اٌضا تمثٌل االداره بكافه انوا

الشركه امام المضاء والبنون وكافه الجهات الحكومٌه والمطاع العام وؼٌرها وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 87357برلم       21191118تارٌخ : 

برلم       21191118براهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ : ا -  141

133115 

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  141

133115 

برلم       21191118مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :   ابراهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة -  142

133115 
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 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  143

133115 

برلم       21191118حموله ، تارٌخ :  ابراهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه -  144

133115 

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  145

133115 

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  146

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  147

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  148

 133115برلم       21191118مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد دمحم احمد  شركة تضامن  -  149

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  151

133115 

برلم       21191118حموله ، تارٌخ : ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه  -  151

133115 

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  152

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  153

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  154

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  155

برلم       21191118مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  ابراهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  -  156

133115 

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  157

133115 

برلم       21191118حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ابراهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له  -  158

133115 

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  159

133115 

برلم       21191118ٌع منفردا ، تارٌخ : ابراهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتول -  161

133115 

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  161

133115 

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  162

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  163
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 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  164

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  165

برلم       21191118ابراهٌم حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  166

133115 

برلم       21191118م  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ : ابراهٌم حسن ابراهٌ -  167

133115 

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  168

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  169

 133115برلم       21191118احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  171

 133115برلم       21191118تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  احمد دمحم احمد  شركة -  171

 224972برلم       21191119عالء محمود لطب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  172

 224972برلم       21191119فة حمولة ، تارٌخ : عالء محمود لطب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كا -  173

 224972برلم       21191119عالء محمود لطب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  174

برلم       21191119احمد دمحم عبد التواب عبد النبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  175

224972 

برلم       21191119احمد دمحم عبد التواب عبد النبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  176

224972 

  برلم     21191119احمد دمحم عبد التواب عبد النبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  177

224972 

عالء محمود لطب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع للشرٌكٌٌن احمد دمحم عبد التواب عبد النبى ومحمود  -  178

 224972برلم       21191119دمحم رمضان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لشرٌكٌٌن احمد دمحم عبد التواب عبد النبى ومحمود عالء محمود لطب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع ل -  179

 224972برلم       21191119دمحم رمضان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عالء محمود لطب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع للشرٌكٌٌن احمد دمحم عبد التواب عبد النبى ومحمود  -  181

 224972برلم       21191119، تارٌخ :  دمحم رمضان مجتمعٌن او منفردٌن

احمد دمحم عبد التواب عبد النبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع للشرٌكٌٌن احمد دمحم عبد التواب عبد  -  181

 224972برلم       21191119النبى ومحمود دمحم رمضان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تواب عبد النبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع للشرٌكٌٌن احمد دمحم عبد التواب عبد احمد دمحم عبد ال -  182

 224972برلم       21191119النبى ومحمود دمحم رمضان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لشرٌكٌٌن احمد دمحم عبد التواب عبد احمد دمحم عبد التواب عبد النبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة و التولٌع ل -  183

 224972برلم       21191119النبى ومحمود دمحم رمضان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

خالد بن عوض بن عوٌض الحمدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه للشركه تم  -  184

الشركه ٌمتلن حك التولٌع عن الشركه كل من السٌد/ خالد بن عوض بن عوٌض الحمدي تعٌٌن من له حك االداره والتولٌع عن 

والسٌد/ اسالم عادل دمحم بٌومً الشٌن لهم السلطه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم جمٌع الصالحٌات فً اتخاذ ما ٌلزم من اجراءات 

ت المصرفٌه علً سبٌل المثال ال الحصر ولهم الحك فً الداره الشركه . والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ وكافه انواع العملٌا

 242831برلم       21191119التولٌع علً الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

اذ /دمحم السٌد االست -1دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون  تشكٌل مجلس االدارة كما ٌلى -  185

السٌداالستاذ / حسام الدٌن عبد الوهاب علً  عضو مجلس -2محمود احمد االتربى رئٌس مجلس االدارة وممثال عن بنن مصر 

االستاذه الدكتورة /سوزان فؤاد حمدى عضو مجلس االدارة -3االدارة وممثال عن صندوق التامٌن والمعاشات للعاملٌن ببنن مصر 

السٌد االستاذ/عاكؾ عبد اللطٌؾ دمحم المؽربى عضو مجلس  -4ابو ظبى لالستثمارات العمارٌة  المنتدب ممثال عن شركة مصر

 238982برلم       21191119السٌده االستاذه/ مها هبه عناٌت هللا ، تارٌخ :  -5-االدارة من ذوي الخبرة 

السٌد -6ضو مجلس اداره من ذوي الخبره( دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ابراهٌم ) ع -  186

السٌد االستاذ/ احمد عالء الدٌن على الجندى ) عضو مجلس -7االستاذ/ دمحم اشرؾ رمزي ) عضو مجلس اداره من ذوي الخبره( 

مر السٌد االستاذ/ تا-9السٌد االستاذ/محمود منتصر ابراهٌم )عضو مجلس اداره من ذوي الخبره(  -8اداره من ذوي الخبره( 

السٌد االستاذ / دمحم احمد شرٌؾ دمحم ابو الفضل عضو مجلس اداره -11عبدالعزٌز شحاته جادهللا)عضو مجلس اداره من ذوي الخبره(

 238982برلم       21191119السٌد االستاذ /خلٌل ابراهٌم خلٌل البواب عضو مجلس ، تارٌخ : -11من ذوي الخبره( 

وافك المجلس باالجماع -ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة المنتدب من ذوي الخبرة دمحم محمود احمد االتربى  ش -  187

على الممترح الممدم لتعدٌل سلطات التولٌع على حسابات الشركه لدى البنون  والتعامل علٌها وطلب اصدار خطابات ضمان او 

ٌل شروطها او ؼٌرها من المعامالت المصرفٌه التً تتم اعتماد او شٌكات مصرفٌه او طلب الحصول علً تسهٌالت ائتمانٌه او تعد

لصالح اي طرؾ او جهه خارجٌه علً ان تكون على النحو االتى : اوال تفوٌض السٌد االستاذ رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع منفردا 

 238982برلم       21191119على حسابات الشركه لدى البنون وبدون حد الصى لسلطه التولٌع ، تارٌخ : 

دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  _ثانٌا ٌفوض بالتولٌع المزدوج على حسابات وتعامالت  -  188

السٌد -1الشركه لدى البنون وبدون حد الصى لسلطه التولٌع اي تولٌعٌن من التولٌعات المعتمده بالمجموعه) أ ( التى تضم كل من 

 -4السٌده االستاذه/ مها هبه عناٌه هللا ابراهٌم - 3السٌده الدكتوره/ سوزان فؤاد حمدى  -2دمحم المؽربى االستاذ/ عاكؾ عبد اللطٌؾ 

ثالثا ٌفوض بالتولٌع المزدوج علً حسابات وتعامالت الشركه لدي البنون وبحد الصً  -السٌد االستاذ/ خلٌل ابراهٌم خلٌل البواب 

 238982برلم       21191119ا مصرٌا ، تارٌخ : جنٌه مصري ) فمط خمسمائه الؾ جنٌه 511111

دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ( اي تولٌعٌن من التولٌعات المعتمده بشرط ان ٌكون احدهما  -  189

السٌد  -2بدالوهاب النمر السٌد االستاذ/ اٌهاب ع -1تولٌع من المجموعه )أ( والتولٌع الثانً من المجموعه )ب( والتً تضم كل من 

رابعا : ٌفوض بالتولٌع المزدوج على حسابات وتعامالت الشركه لدى البنون وبحد الصى  -االستاذ / ولٌد سعد عبدالرحمن 

جنٌه مصرى فمط مائه الؾ جنٌه مصرى الؼٌر اى تولٌعٌن  من التولٌعات المعتمده بالمجموعه )ب( خامسا: ٌفوض  111111

 238982برلم       21191119الداره او السٌد العضو المنتدب منفردٌن وبدون ، تارٌخ : السٌد رئٌس مجلس ا

دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حد الصً لسلطه التولٌع وتفوٌض من ٌنوب عنهم فً  -  191

الودائع النمدٌه وشهادات االٌداع واالوعٌه  التعامل لدي البنون باسم ولصالح الشركه فٌما ٌخص اذون الخزانه وربط وكسر

وافك مجلس االداره باالجماع  -المصرفٌه االدخارٌه االخري ووثائك االستثمار فً الصنادٌك النمدٌه واتفالٌات اعادة البٌع والشراء 

مرافك بكافه انواعها علً تفوٌض السٌد العضو المنتدب فً التولٌع علً التعالدات علً عمود االٌجار وخدمات االتصاالت وال

 238982برلم       21191119والتولٌع علً المعامالت والتوثٌك وطلب الحصول علً مستخرجات امام ، تارٌخ : 

دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التامٌنات ومكاتب العمل ومصلحه الضرائب والهٌئه العامه  -  191

د مع ممدمً الخدمات االستشارٌه بمختلؾ انواعها والتعامل مع شركات الوساطه فً االوراق المالٌه وفتح للرلابه المالٌة والتعال

واؼالق الحسابات لدٌهم واصدار اوامر البٌع والشراء لالوراق المالٌه واصدار اوامر تحوٌل االرصده المالٌه لدٌهم لصالح الشركه 

افه العمود االخري سواء الرسمٌه او العرفٌه والتولٌع علً كافه عمود التاسٌس وعلً كافه عمود البٌع والشراء والتعالدات وك

 238982برلم       21191119والمشاركه فً تاسٌس الشركات التً تصدر اورالا مالٌه ، تارٌخ : 
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وصٌه باالسهم دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بانواعها سواء المساهمه او شركات الت -  192

وتعدٌلها والتخارج منها والتولٌع علً عمود التاسٌس والتعدٌل والتخارج امام مصلحه الشهر العماري والتوثٌك والهٌئه العامه للرلابه 

المالٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره وبورصات االوراق المالٌه وشركه مصر للمماصه و االٌداع والمٌد المركزي 

جل التجاري وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعالد علً عمود العمل لمن ٌتم الحالهم للعمل بالشركه وفً طلب والس

 238982برلم       21191119استصدار تراخٌص المبانً وشراء السٌارات والدراجات النارٌه ، تارٌخ : 

ادارة  واصدار تراخٌصها وتجدٌدها والمعامالت الخاصه بالتامٌن  دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  193

علٌها وتجدٌدها وتعدٌلها والؽائها والتولٌع علً مستندات التعالد علً اداره صنادٌك االستثمار ومحافظ االوراق المالٌه التً تدٌرها 

شار الٌها والتولٌع علً مستندات فتح واؼالق الشركه وعمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌه الممنوحه للصنادٌك والمحافظ الم

وافك المجلس باالجماع علً  -الحسابات البنكٌه الخاصه بالشركه مع التصرٌح لسٌادته فً تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

 238982برلم       21191119تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االداره والسٌد العضو المنتدب ، تارٌخ : 

مود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منفردٌن فً التولٌع علً كافه العمود المستندات الخاصه دمحم مح -  194

باداره صنادٌك االستثمار ومحافظ االوراق المالٌه وتنفٌذ ما تتضمنه العمود من اجراءات مرتبطه سواء فً التعامل مع جهات 

ري او الؽرفه التجارٌه او الهٌئه العامه للرلابه المالٌه او البورصه المصرٌه او حكومٌه او ؼٌر حكومٌه او بنون او السجل التجا

الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره او شركه مصر للمماصه واالٌداع والمٌد المركزي او الشهر العماري والتوثٌك او شركات 

 238982برلم       21191119الوساطه فً السمسره او امناء حفظ االوراق المالٌه ، تارٌخ : 

دمحم محمود احمد االتربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او اي شركات ذات صله او اي جهات اخري تتطلب  -  195

برلم       21191119اجراءات العمل معها ولسٌادتهم الحك منفردٌن فً تفوٌض من ٌلزم فً كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

238982 

وفٌك عمر حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن دمحم ت -  196

تمثٌل الشركه امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه ولهما كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه اما التولٌع امام البنون 

ٌه وحك االستٌراد وكذا حك االلتراض من البنون وكذا حك الرهن للبنون من حك وؼٌرها من الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكوم

 211971برلم       21191119الشرٌن االول منفردا ، تارٌخ : 

دمحم فوزي ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌد/ على اشرؾ عبدالمجٌد على رئٌس مجلس اداره  -  197

 37592برلم       21191119، تارٌخ :  2118/11/1سنوات تبدا من  3لمده  1959/7/9والعضو المنتدب موالٌد 

ارة  تعٌٌن السٌد/ على اشرؾ عبدالمجٌد على رئٌس مجلس اداره دمحم فوزي ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  198

 37592برلم       21191119، تارٌخ :  2118/11/1سنوات تبدا من  3لمده  1959/7/9والعضو المنتدب موالٌد 

اداره دمحم فوزي ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌد/ على اشرؾ عبدالمجٌد على رئٌس مجلس  -  199

 37592برلم       21191119، تارٌخ :  2118/11/1سنوات تبدا من  3لمده  1959/7/9والعضو المنتدب موالٌد 

احمد على  حسٌن عبد المادر دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه  -  211

برلم       21191119جتمعٌن امام الجهه المؽرضه ، تارٌخ : اضافه حك االلتراض من البنون وحك التولٌع م 2119/54برلم

238615 

احمد دمحم توفٌك بلبع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره وحك التولٌع فى البٌع و الشراء و ابرام العمود و  -  211

ض و الرهن من البنون و التولٌع على الشٌكات الصفمات و البٌع و الشراء و فتح الحسابات البنكٌة و حك السحب و االٌداع و االلترا

و اى تعامل بصفة عامة على الحسابات البنكٌة و المساهمة فى الشركات االخرى الشمٌمة و ؼٌرها و االندماج و بٌع اصول الشركة 

و اوامر بٌع االسهم و  و بٌع االسهم و االوراق المالٌة المملوكة للشركة فى الشركات االخرى للنفس او للؽٌر و التولٌع على عمود

 79351برلم       21191119التولٌع امام جمٌع شركات السمسرة ، تارٌخ : 

احمد دمحم توفٌك بلبع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى االوراق المالٌة و بورصة االوراق المالٌة و امناء حفظ االسهم و  -  212

ٌر و تمثٌل الشركة امام المضاء و امام ادارات التراخٌص و امام جمٌع الجهات كافة ما ٌتطلبة نشاط الشركة منفردا و حك كفالة الؽ
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الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة مع بماء بالى الصالحٌات السابمة منحها له كما هى دون تؽٌٌر و لة الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى 

 79351برلم       21191119كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

موالٌد  -مصرى -سعٌد عبد المطلب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن السٌد/احمد احمد حمدان دمحم عاطؾ ال -  213

مدٌر ؼٌر شرٌن مسئول عن كافه الخامات والتورٌدات والتجهٌزات وسالمه الؽذاء بكافه فروع الشركه والحفاظ  1972/11/24

 131751برلم       21191119: على المواصفات المٌاسٌه للمنتجات الخاصه بالمطاعم ، تارٌخ 

سامٌه محمود السٌد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه  -  214

 96وعمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم  2119/1/2والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2118/12/29المنعمده بتارٌخ 

ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردان فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل  -: 2119م لسنه 

باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه  وٌختص كال من السٌده/ سامٌه 

 95216برلم       21191119م والسٌده/ ساندرا سامً انٌس سامً ، تارٌخ : محمود السٌد ابراهٌ

سامى انٌس سامى ارمانٌوس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه  -  215

 96وعمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم  2119/1/2والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2118/12/29المنعمده بتارٌخ 

ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردان فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل  -: 2119م لسنه 

ال من السٌده/ سامٌه باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه  وٌختص ك

 95216برلم       21191119محمود السٌد ابراهٌم والسٌده/ ساندرا سامً انٌس سامً ، تارٌخ : 

ساندرا سامً انٌس سامً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه  -  216

 96وعمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم  2119/1/2هٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ والمعتمده من ال 2118/12/29المنعمده بتارٌخ 

ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردان فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل  -: 2119م لسنه 

ته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه  وٌختص كال من السٌده/ سامٌه باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئح

 95216برلم       21191119محمود السٌد ابراهٌم والسٌده/ ساندرا سامً انٌس سامً ، تارٌخ : 

ضمن سامٌه محمود السٌد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  منفردان باجراء كافه العمود والمعامالت الداخلٌه  -  217

ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع 

كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلمؾ 

اما المروض ؼٌر -الجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتماداتبمعامالت الشركه بالنمد او با

 95216برلم       21191119المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

فردان باجراء كافه العمود والمعامالت الداخلٌه سامى انٌس سامى ارمانٌوس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  من -  218

ضمن ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض 

فمات التً ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والص

اما -تتعلمؾ بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات

 95216برلم       21191119المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

س سامً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  منفردان باجراء كافه العمود والمعامالت الداخلٌه ضمن ساندرا سامً انٌ -  219

ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع 

التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلمؾ كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

اما المروض ؼٌر -بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات

 95216برلم       21191119المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ، تارٌخ : 

سامٌه محمود السٌد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فً  -  211

المؤسسات االخري فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه باؼلبٌه الشركاء الحائزه لثالثه ارباع راس المال وال ٌكون 

    21191119صرؾ ملوما للشركه اال اذا ولعه احد المدٌرٌن او ؼٌرهما من العاملٌن مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها ، تارٌخ : الت

 95216برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامى انٌس سامى ارمانٌوس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فً  -  211

فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه باؼلبٌه الشركاء الحائزه لثالثه ارباع راس المال وال ٌكون المؤسسات االخري 

    21191119التصرؾ ملوما للشركه اال اذا ولعه احد المدٌرٌن او ؼٌرهما من العاملٌن مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها ، تارٌخ : 

 95216برلم   

انٌس سامً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فً ساندرا سامً  -  212

المؤسسات االخري فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه باؼلبٌه الشركاء الحائزه لثالثه ارباع راس المال وال ٌكون 

    21191119و ؼٌرهما من العاملٌن مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها ، تارٌخ : التصرؾ ملوما للشركه اال اذا ولعه احد المدٌرٌن ا

 95216برلم   

سامٌه محمود السٌد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن السٌده /ساندرا سامً انٌس سامً ، تارٌخ :  -  213

 95216برلم       21191119

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن السٌده /ساندرا سامً انٌس سامً ، تارٌخ : سامى انٌس سامى ارمانٌوس   -  214

 95216برلم       21191119

ساندرا سامً انٌس سامً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن السٌده /ساندرا سامً انٌس سامً ، تارٌخ :  -  215

 95216برلم       21191119

 95216برلم       21191119السٌد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  سامٌه محمود -  216

 95216برلم       21191119سامى انٌس سامى ارمانٌوس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  217

 95216برلم       21191119مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : ساندرا سامً انٌس سامً  ذات مسئولٌة محدودة   -  218

لبول استماله/ امٌمه محمود ابراهٌم حاتم من  -1دمحم ممدوح مصطفً عبد الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  219

الفتاح رئٌس مجلس اداره موالٌد دمحم ممدوح مصطفً عبد  -1اعاده تشكٌل مجلس االداره علً النحو التالً :  -2 -مجلس االداره 

طارق مصطفً عبد الفتاح  -3 1947-7-8ممدوح مصطفً عبد الفتاح حمزه عضز مجلس اداره منتدب موالٌد  -2 11-8-1983

حاتم احمد شرؾ الدٌن حاتم  -5 1966-11-7عمرو ابراهٌم عبد ربه دمحم عضو مجلس اداره موالٌد  -4حمزه عضو مجلس اداره 

برلم       21191111و لرئٌس مجلس االداره و عضو مجلس االداره المنتدب ، تارٌخ :  1967-11-7موالٌد  عضو مجلس اداره

88394 

دمحم ممدوح مصطفً عبد الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن و ٌمثل  -  221

كومٌه و التولٌع علً عمود التاسٌس و تعدٌل الشركات و التولٌع امام كافه البنون الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و ؼٌر الح

بالسحب و االٌداع و ن<لن لهما الحك فً تفوٌض من ٌراه من اعضاء المجلس فً متابعه االعمال فً حاله عدم وجود اٌاهما ، 

 88394برلم       21191111تارٌخ : 

 238361برلم       21191111ٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ : ؼاده سعٌد رجب  شركة تضامن  مد -  221

 238361برلم       21191111ؼاده سعٌد رجب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ :  -  222

 238361برلم       21191111رٌخ : ؼاده سعٌد رجب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تا -  223

    21191111احمد وحٌد صالح الدٌن ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ :  -  224

 238361برلم   

    21191111احمد وحٌد صالح الدٌن ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ :  -  225

 238361برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191111احمد وحٌد صالح الدٌن ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ :  -  226

 238361برلم   

برلم       21191111عادل عاشور احمد عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ :  -  227

238361 

برلم       21191111عادل عاشور احمد عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ :  -  228

238361 

برلم       21191111شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافةحموله ، تارٌخ : عادل عاشور احمد عوض   -  229

238361 

ؼاده سعٌد رجب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة السلطات فى التولٌع  -  231

 238361برلم       21191111عن الشركة ، تارٌخ : 

ه سعٌد رجب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة السلطات فى التولٌع ؼاد -  231

 238361برلم       21191111عن الشركة ، تارٌخ : 

التولٌع ؼاده سعٌد رجب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة السلطات فى  -  232

 238361برلم       21191111عن الشركة ، تارٌخ : 

احمد وحٌد صالح الدٌن ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة  -  233

 238361برلم       21191111السلطات فى التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

ٌن ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة احمد وحٌد صالح الد -  234

 238361برلم       21191111السلطات فى التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

لن كافة احمد وحٌد صالح الدٌن ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذ -  235

 238361برلم       21191111السلطات فى التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

عادل عاشور احمد عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة السلطات فى  -  236

 238361برلم       21191111التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

احمد عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة السلطات فى  عادل عاشور -  237

 238361برلم       21191111التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

ت فى عادل عاشور احمد عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن كافة السلطا -  238

 238361برلم       21191111التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

 214436برلم       21191111محسن سٌد محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  239

 214436برلم       21191111محسن سٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  241

 214436برلم       21191111محسن سٌد محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  241

 214436برلم       21191111محسن سٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  242

 214436برلم       21191111:  محمود سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ -  243

 214436برلم       21191111محمود سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  244

 214436برلم       21191111ابراهٌم سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 214436برلم       21191111سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  ابراهٌم سٌد محمود -  246

 214436برلم       21191111ابراهٌم سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  247

 214436برلم       21191111: ابراهٌم سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ  -  248

 214436برلم       21191111محمود سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  249

 214436برلم       21191111محمود سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  251

 214436برلم       21191111شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : احمد سٌد محمود سٌد   -  251

 214436برلم       21191111احمد سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  252

 214436برلم       21191111احمد سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  253

 214436برلم       21191111احمد سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  254

مهدي عبد النعٌم حجازي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح للطرؾ االوةل له حك البٌع وااللتراض والرهن ، تارٌخ :  -  255

 234565برلم       21191111

سنوات على  3حاتم دمحم دمحم البنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة لمدة  -  256

 -5دمحم اوٌس عبدالحلٌم شلبً -4مٌنا مجدى عٌاد سلٌمان -3سٌؾ الدٌن عونى عبد العزٌز ٌوسؾ -2حاتم دمحم دمحم البنا -1النحو التالى 

رٌحاب ابراهٌم طة -8دمحم نجم الدٌن دمحم ممثل لشركة زالدى كابٌتال  -7تامردمحم سٌد حسٌن  -6المنعم عبد التواب حنان وجدى عبد 

 244235برلم       21191113رامى عصام عادل ابراهٌم ، تارٌخ :  -11دمحم احمد كمال الدٌن صالح  - 9دمحم 

ٌن  اصبح شرٌن موصى و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد مصطفى سعٌد محمود عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  257

 237229برلم       21191113، تارٌخ : 

دمحم سعٌد محمود عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى و خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ،  -  258

 237229برلم       21191113تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون  مصطفى سعٌد محمود عٌسى  توصٌة -  259

االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها و كذالن كافة المعامالت البنكٌة ام بشأن اٌة تصرفات 

ة فٌجب ان تصدر عن جمٌع الشركاء ، تارٌخ : لانونٌة اخرى  من بٌع و رهن عمارات الشركة او الحصول على لروض الشرك

 237229برلم       21191113

دمحم سعٌد محمود عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون  -  261

لمعامالت البنكٌة ام بشأن اٌة تصرفات االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها و كذالن كافة ا

لانونٌة اخرى  من بٌع و رهن عمارات الشركة او الحصول على لروض الشركة فٌجب ان تصدر عن جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 237229برلم       21191113

برلم       21191113تارٌخ :  محمود عبد العال دمحم عبد العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، -  261

238361 

برلم       21191113محمود عبد العال دمحم عبد العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  262

238361 

برلم       21191113محمود عبد العال دمحم عبد العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  263

238361 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو
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برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  265
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برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  266

215771 

برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  267

215771 

برلم       21191113بد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : عصام عبد الستار حافظ ع -  268

215771 

برلم       21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  269

215771 

برلم       21191113امن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متض -  271

215771 

برلم       21191113زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  271

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  272

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  273

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  274
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برلم       21191113ر حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : عبد الستا -  275

215771 

برلم       21191113زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  276

215771 

برلم       21191113شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :   زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة -  277

215771 

برلم       21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  278
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برلم       21191113، تارٌخ :  عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى -  279
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برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  281
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برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  282

215771 

برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  283

215771 

برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  284

215771 

برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  285

215771 

برلم       21191113ظ عبد ربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : السٌد عبد الستار حاف -  286

215771 

برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  287

215771 

برلم       21191113متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن  -  288

215771 

برلم       21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  289

215771 

برلم       21191113ٌخ : زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تار -  291

215771 

برلم       21191113زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  291

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  292

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  293
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برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  294
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برلم       21191113طة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌ -  295
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برلم       21191113زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  296
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برلم       21191113موصى ، تارٌخ : زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن  -  297
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برلم       21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  298

215771 

لم   بر    21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  299

215771 

برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  311

215771 

برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  311

215771 

برلم       21191113لستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : خالد عبد ا -  312

215771 

برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  313

215771 

برلم       21191113من  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضا -  314

215771 

برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  315

215771 

برلم       21191113موصى ، تارٌخ : السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن  -  316
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برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  317
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رلم   ب    21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  318

215771 

برلم       21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  319

215771 

برلم       21191113زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  311

215771 

برلم       21191113د الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : زؼلول عب -  311

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  312

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  313

215771 

برلم       21191113عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  314
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برلم       21191113زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  316

215771 

برلم       21191113ن موصى ، تارٌخ : زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌ -  317

215771 

برلم       21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  318

215771 

برلم       21191113عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  319

215771 

برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  321

215771 

برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  321

215771 

برلم       21191113الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  خالد عبد -  322

215771 

برلم       21191113خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  323
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ضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة ت -  324

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الره

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  325

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

لبنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع الحكومٌه وامام ا

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ :  المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر

السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  326

امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر  التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

ادارات وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة 

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  327

الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد 

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء 

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 
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االدارٌة و  عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى -  328

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

ات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات وشراء السٌار

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  -  329

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و ل

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  331

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع الحكومٌه وامام البنون 

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113او بعد ما ذكر ، تارٌخ :  المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل

زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  331

جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر  التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

ت وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارا

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و التنظٌمٌة و  -  332

عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ 

وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع وشراء 

لعمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات المرور السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر ا

 215771برلم       21191113المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

ظٌمٌة و عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و التن -  333

المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه 

وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع وشراء 

والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات المرور السٌارات و استبدالها  

 215771برلم       21191113المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و التنظٌمٌة و عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك  -  334

المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه 

شركة  وكذلن بٌع وشراء وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول ال

السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات المرور 

 215771برلم       21191113المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

ظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و التنظٌمٌة و عبد الستار حاف -  335

المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه 

ولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع وشراء وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والت

السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات المرور 

 215771برلم       21191113المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  336

 التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113فوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : المرور المختلفة وله حك الت

زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  337

ك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة ح

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

الشركة امام كافة ادارات  وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  338

للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر التنظٌمٌة و المالٌة  

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات  وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

لتولٌع فى النواحى االدارٌة و عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و ا -  339

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

بٌع  الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و خالد عبد الستار حافظ عبد  -  341

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ى عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع عل

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : 

خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  341

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع الحكوم

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113وكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : المرور المختلفة وله حك التفوٌض وت

خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  342

التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع  الحكومٌه وامام البنون فى

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113و بعد ما ذكر ، تارٌخ : المرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل ا

خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع فى النواحى االدارٌة و  -  343

ٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر التنظٌمٌة و المالٌة  للسٌد/السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه منفردا و لة حك  فى تمثٌل الشركه امام جم

الحكومٌه وامام البنون فى فتح الحسابات والسحب والتولٌع على عمود الرهن و لة حك شراء وبٌع اصول الشركة  وكذلن بٌع 

وشراء السٌارات و استبدالها  والتولٌع على عمود البٌع و الشراء امام الشهر العمارى المختص و تمثٌل الشركة امام كافة ادارات 

 215771برلم       21191113لمرور المختلفة وله حك التفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعد ما ذكر ، تارٌخ : ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد عبد  3السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة و دخول  -  344

 215771برلم       21191113ٌخ : الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تار

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد عبد  3السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة و دخول  -  345

 215771برلم       21191113الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد عبد  3شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة و دخول   السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه -  346

 215771برلم       21191113الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

السٌد عبد  شركاء موصٌٌن و تعٌٌن 3السٌد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاة و دخول  -  347

 215771برلم       21191113الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  348

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  349

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3ٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شر -  351

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  351

 215771برلم       21191113ر حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : عبد الستا

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد عبد  3عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  352

 215771برلم       21191113الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد عبد  3عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  353

 215771برلم       21191113الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

ركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد عبد ش 3عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  354

 215771برلم       21191113الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد عبد  3عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  355

 215771برلم       21191113ٌخ : الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تار

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  356

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  زؼلول عبد الستار حافظ عبد ربه  -  357

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

لسٌد شركاء موصٌٌن و تعٌٌن ا 3عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  358

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3عصام عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  359

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  361

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 
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شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3متضامن  خرج للوفاة و دخول  خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  361

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  362

 215771برلم       21191113فظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : عبد الستار حا

شركاء موصٌٌن و تعٌٌن السٌد  3خالد عبد الستار حافظ عبد ربه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاة و دخول  -  363

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ عبدربه مدٌرا مسؤال للشركة ، تارٌخ : 

برلم       21191114اسامه خٌري على عشماوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  364

242912 

برلم       21191114اسامه خٌري على عشماوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  365

242912 

اعتماد  2119/1/2للشركة المنعمد فى  4رئٌس مجلس ادارة  التاشٌر بما ورد بالمرار رلم  منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  -  366

موافمة مجلس ادارة شركة االمصال على تفوٌض رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع على كافة المعامالت المالٌة و البنكٌة اما بالنسبة 

فوٌض بالتولٌع شرٌطة الرجوع لمجلس االدارة و موافمة المجلس لعمود االستدانة و المروض و الرهون فمد وافك المجلس على الت

 157551برلم       21191114على ذلن ٌعمل بهذا المرار من تارٌخ صدورة ، تارٌخ : 

اعتماد  2119/1/2للشركة المنعمد فى  4منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التاشٌر بما ورد بالمرار رلم  -  367

جلس ادارة شركة االمصال على تفوٌض رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع على كافة المعامالت المالٌة و البنكٌة اما بالنسبة موافمة م

لعمود االستدانة و المروض و الرهون فمد وافك المجلس على التفوٌض بالتولٌع شرٌطة الرجوع لمجلس االدارة و موافمة المجلس 

 157551برلم       21191114صدورة ، تارٌخ :  على ذلن ٌعمل بهذا المرار من تارٌخ

اعتماد  2119/1/2للشركة المنعمد فى  4منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التاشٌر بما ورد بالمرار رلم  -  368

لبنكٌة اما بالنسبة موافمة مجلس ادارة شركة االمصال على تفوٌض رئٌس مجلس االدارة بالتولٌع على كافة المعامالت المالٌة و ا

لعمود االستدانة و المروض و الرهون فمد وافك المجلس على التفوٌض بالتولٌع شرٌطة الرجوع لمجلس االدارة و موافمة المجلس 

 157551برلم       21191114على ذلن ٌعمل بهذا المرار من تارٌخ صدورة ، تارٌخ : 

شرٌن  له حك االداره و التولٌع منفردا و له كافة السلطات و الصالحٌات  وسام صالح دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  369

التً تمكنه من حك ادارة الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والرسمٌه وله االلتراض بأسم الشركه وبٌع ما ٌرى بٌعه 

 225757برلم       21191114ورهن ما ٌرى رهنه والتعامل بأسم الشركه مع البنون فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

وسام صالح دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره و التولٌع منفردا و له كافة السلطات و الصالحٌات  -  371

التً تمكنه من حك ادارة الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والرسمٌه وله االلتراض بأسم الشركه وبٌع ما ٌرى بٌعه 

 225757برلم       21191114ورهن ما ٌرى رهنه والتعامل بأسم الشركه مع البنون فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد صالح دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره و التولٌع منفردا و له كافة السلطات و الصالحٌات  -  371

التً تمكنه من حك ادارة الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والرسمٌه وله االلتراض بأسم الشركه وبٌع ما ٌرى بٌعه 

 225757برلم       21191114بأسم الشركه مع البنون فى كل ما ذكر ، تارٌخ :  ورهن ما ٌرى رهنه والتعامل

احمد صالح دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره و التولٌع منفردا و له كافة السلطات و الصالحٌات  -  372

سمٌه وله االلتراض بأسم الشركه وبٌع ما ٌرى بٌعه التً تمكنه من حك ادارة الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والر

 225757برلم       21191114ورهن ما ٌرى رهنه والتعامل بأسم الشركه مع البنون فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191114وسام صالح دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  373

225757 
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برلم       21191114وسام صالح دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  374

225757 

برلم       21191114احمد صالح دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  375

225757 

برلم       21191114ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد صالح دمحم سالم  توصٌ -  376

225757 

ناصر احمد بدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا و له كافة السلطات لتحمٌك اؼراض  -  377

ضمن اعمال الشركه و له الحك فً التعامل مع البنون الشركه و له حك التوكٌل للؽٌر فً كل او بعض سلطاته بشرط ان تكون من 

 125181برلم       21191114و فتح الحسابات بها و االلتراض منها باسم الشركه و لصالح اعمالها ، تارٌخ : 

شبٌر حسٌن طاهر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه لشركة تاكودور بتجدٌد  -  378

سؽرابً دمحم -2شبٌر حسٌن طاهر)رئٌس مجلس اداره و عضو منتدب( -تعٌٌن مجلس االستثمار .ادارة الشركه علً النحو التالً :

مصطفً مال دمحم )عضو مجلس اداره( ، تارٌخ : -4تسنٌم شبٌر بها بنوراواال)عضو مجلس اداره( -3اسماعٌل )عضو منتدب( 

 91118برلم       21191114

من حك الشرٌن  -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  2على طه احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج خالد  -  379

المتضامن التولٌع علً عمود البٌع و الشراء و االلتراض و الرهن و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات و جمٌع المعامالت 

ومٌه و الؽٌر حكومٌه و التعامل مع الشهر العماري و حك البٌع و الخاصه بالبنون و التولٌع علً جمٌع التعامالت مع الجهات الحك

 138889برلم       21191114الشراء الصول الشركه و حك توكٌل الؽٌر فً كل ما سبك ، تارٌخ : 

من حك الشرٌن  -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  2خالد على طه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج  -  381

لتولٌع علً عمود البٌع و الشراء و االلتراض و الرهن و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات و جمٌع المعامالت المتضامن ا

الخاصه بالبنون و التولٌع علً جمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و التعامل مع الشهر العماري و حك البٌع و 

 138889برلم       21191114كل ما سبك ، تارٌخ :  الشراء الصول الشركه و حك توكٌل الؽٌر فً

من حك الشرٌن  -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  2خالد على طه احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  381

 المتضامن التولٌع علً عمود البٌع و الشراء و االلتراض و الرهن و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات و جمٌع المعامالت

الخاصه بالبنون و التولٌع علً جمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و التعامل مع الشهر العماري و حك البٌع و 

 138889برلم       21191114الشراء الصول الشركه و حك توكٌل الؽٌر فً كل ما سبك ، تارٌخ : 

من حك الشرٌن  -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  2روج خالد على طه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  382

المتضامن التولٌع علً عمود البٌع و الشراء و االلتراض و الرهن و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات و جمٌع المعامالت 

لعماري و حك البٌع و الخاصه بالبنون و التولٌع علً جمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و التعامل مع الشهر ا

 138889برلم       21191114الشراء الصول الشركه و حك توكٌل الؽٌر فً كل ما سبك ، تارٌخ : 

من حك الشرٌن  -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  2خالد على طه احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  383

اض و الرهن و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات و جمٌع المعامالت المتضامن التولٌع علً عمود البٌع و الشراء و االلتر

الخاصه بالبنون و التولٌع علً جمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و التعامل مع الشهر العماري و حك البٌع و 

 138889 برلم      21191114الشراء الصول الشركه و حك توكٌل الؽٌر فً كل ما سبك ، تارٌخ : 

من حك الشرٌن  -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  2خالد على طه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج  -  384

المتضامن التولٌع علً عمود البٌع و الشراء و االلتراض و الرهن و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات و جمٌع المعامالت 

مالت مع الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و التعامل مع الشهر العماري و حك البٌع و الخاصه بالبنون و التولٌع علً جمٌع التعا

 138889برلم       21191114الشراء الصول الشركه و حك توكٌل الؽٌر فً كل ما سبك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ : خروج شرٌن موصً  -حاتم طه سعٌد الدٌن محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً  -  385

 213291برلم       21191116

برلم       21191116عبد هللا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموق ، تارٌخ :  -  386

216733 

برلم       21191116عبد هللا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموق ، تارٌخ :  -  387

216733 

برلم       21191116عبد هللا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموق ، تارٌخ :  -  388

216733 

برلم       21191116دمحم عبد الفتاح دمحم جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموق ، تارٌخ :  -  389

216733 

برلم       21191116 جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموق ، تارٌخ : دمحم عبد الفتاح دمحم -  391

216733 

برلم       21191116دمحم عبد الفتاح دمحم جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموق ، تارٌخ :  -  391

216733 

ٌن  اصبح  له حك االداره و التولٌع منفردا وله الحك فً التعامل امام عبد هللا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شر -  392

برلم       21191116الشركات والجهات الحكومٌه وؼٌرها والبنوكم وااللتراض والرهن لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

216733 

لتولٌع منفردا وله الحك فً التعامل امام عبد هللا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االداره و ا -  393

برلم       21191116الشركات والجهات الحكومٌه وؼٌرها والبنوكم وااللتراض والرهن لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

216733 

لتعامل امام عبد هللا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  له حك االداره و التولٌع منفردا وله الحك فً ا -  394

برلم       21191116الشركات والجهات الحكومٌه وؼٌرها والبنوكم وااللتراض والرهن لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

216733 

دمحم عبد الفتاح دمحم جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االداره و التولٌع منفردا وله الحك فً التعامل امام  -  395

برلم       21191116هات الحكومٌه وؼٌرها والبنوكم وااللتراض والرهن لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : الشركات والج

216733 

دمحم عبد الفتاح دمحم جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االداره و التولٌع منفردا وله الحك فً التعامل امام  -  396

برلم       21191116نوكم وااللتراض والرهن لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : الشركات والجهات الحكومٌه وؼٌرها والب

216733 

دمحم عبد الفتاح دمحم جاد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح  له حك االداره و التولٌع منفردا وله الحك فً التعامل امام  -  397

برلم       21191116حمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : الشركات والجهات الحكومٌه وؼٌرها والبنوكم وااللتراض والرهن لت

216733 

هٌثم دمحم سٌد عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌنه فى مجلس ادارة شركه الماهره الوطنٌه لالستثمار  -  398

،  2118/12/4وذلن اعتبارا من واالوراق المالٌه ممثال عن مصرؾ ابو ظبى االسالمى مصر بدال من السٌد االستاذ/ دمحم فتوح امام 

 119419برلم       21191116تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191116مالن مجدي خلٌل صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  399

234294 

برلم       21191116مالن مجدي خلٌل صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  411

234294 

برلم       21191116اٌهاب امٌر صفوت عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  411

234294 

برلم       21191116د المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ : اٌهاب امٌر صفوت عب -  412

234294 

برلم       21191116مالن ؼاٌس بسٌط لدٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  413

234294 

برلم       21191116ن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ : مالن ؼاٌس بسٌط لدٌس  شركة تضامن  شرٌن متضام -  414

234294 

برلم       21191116اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  415

234294 

برلم       21191116وله ، تارٌخ : اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حم -  416

234294 

برلم       21191116امٌر صفوت عبدالمالن عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  417

234294 

برلم       21191116امٌر صفوت عبدالمالن عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  418

234294 

برلم       21191116عاطؾ عبد المالن اٌوب خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  419

234294 

برلم       21191116عاطؾ عبد المالن اٌوب خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  411

234294 

برلم       21191116مالن مجدي خلٌل صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  411

234294 

برلم       21191116مالن مجدي خلٌل صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  412

234294 

برلم       21191116المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  اٌهاب امٌر صفوت عبد -  413

234294 

برلم       21191116اٌهاب امٌر صفوت عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  414

234294 

برلم       21191116متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  مالن ؼاٌس بسٌط لدٌس  شركة تضامن  شرٌن -  415

234294 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191116مالن ؼاٌس بسٌط لدٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  416

234294 

برلم       21191116موله ، تارٌخ : اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه ح -  417

234294 

برلم       21191116اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  418

234294 

برلم       21191116امٌر صفوت عبدالمالن عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  419

234294 

برلم       21191116امٌر صفوت عبدالمالن عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  421

234294 

برلم       21191116عاطؾ عبد المالن اٌوب خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  421

234294 

برلم       21191116عاطؾ عبد المالن اٌوب خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  422

234294 

مالن مجدي خلٌل صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات الحكومٌه و  -  423

ى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع الممتلكات الؽٌر حكومٌه واٌضا ا

وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او 

 234294برلم       21191116بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مالن مجدي خلٌل صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات الحكومٌه و  -  424

الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع الممتلكات 

حب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او وفتح الحسابات باسم الشركة والس

 234294برلم       21191116بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌهاب امٌر صفوت عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات  -  425

كومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع الحكومٌه و الؽٌر ح

الممتلكات وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

 234294لم   بر    21191116كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌهاب امٌر صفوت عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات  -  426

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع 

بات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى الممتلكات وفتح الحسا

 234294برلم       21191116كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مٌه و مالن ؼاٌس بسٌط لدٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات الحكو -  427

الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع الممتلكات 

وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او 

 234294برلم       21191116بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مالن ؼاٌس بسٌط لدٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات الحكومٌه و  -  428

الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع الممتلكات 

الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او  وفتح

 234294برلم       21191116بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات  -  429

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع 

ة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى الممتلكات وفتح الحسابات باسم الشرك

 234294برلم       21191116كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات  -  431

ٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع الحكومٌه و الؽ

الممتلكات وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

 234294برلم       21191116كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

امٌر صفوت عبدالمالن عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات  -  431

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع 

الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى  الممتلكات وفتح

 234294برلم       21191116كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ام الجهات امٌر صفوت عبدالمالن عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا ام -  432

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع 

الممتلكات وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

 234294برلم       21191116ذكر ، تارٌخ : كل او بعض ما

عاطؾ عبد المالن اٌوب خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا امام الجهات  -  433

او بٌع الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل 

الممتلكات وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

 234294برلم       21191116كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

التولٌع منفردا امام الجهات  عاطؾ عبد المالن اٌوب خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره و -  434

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه واٌضا اى تصرفات لانونٌة اخرى والتعهدات والمعامالت والتصرفات الخاصة بالرهن او التنازل او بٌع 

ٌر فى الممتلكات وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركة من البنون منفردا وله الحك فى توكٌل الؽ

 234294برلم       21191116كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم دمحم دمحم السٌد احمد  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الجمعٌه االستهالكٌه  -  435

السٌد/دمحم دمحم  -1داره لٌصبح كالتالً تم االتى اعاده تشكٌل مجلس اال 2119/1/11المنزلٌه الهالً منطمه الزهراء الصادر  بتارٌخ 

_السٌده/عاٌده عبد 3  27814111211915امٌن الصندوق  -_السٌد/ادمحم دمحم دمحم علً احمد 2دمحم السٌد  رئٌس مجلس االدارة  

 29111211211816عضو -_السٌد/احمد دمحم دمحم السٌد 4االسكندرٌه  25914121211888الرؤوؾ لرنى  سكرتٌر 

 198469برلم       21191117وتمت الموافمه على من ، تارٌخ :  - 28917181811853دمحم فاٌز فضل هللا عضو _السٌد/5

دمحم دمحم دمحم السٌد احمد  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرؾ للسٌد/ دمحم دمحم  -  436

 198469برلم       21191117لسٌد/دمحم دمحم دمحم علً  امٌن الصندوق ، تارٌخ : دمحم السٌد  رئٌس مجلس االدارة _ و ا

بموجب محضر مجلس اداره الشركة المابضه للصناعات الؽذائٌه  -1دمحم اسعد خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  437

لمجلس باالجماع على اعتماد تولٌع السٌد االستاذ بشان موافمة ا 381االجتماع رلم  2119/  1/  9المنعمد فى  2118/ 15جلسة رلم

شرٌؾ دمحم حسن الملٌنى عضو مجل سادارة متفرغ لالشراؾ على شركات الصناعات الؽذائٌه كتولٌع اول على الشٌكات وكافة 

الؽذائٌه المنعمده  لرارت وتوصٌات الجمعٌه العامه العادٌه للشركة المابضه للصناعات -2المعامالت والمحررات البنكٌه لدى البنون 

 97674برلم       21191117للنظر فى اعتامد الموائم المالٌه ، تارٌخ :  2115/  4/  28بتارٌخ 

بموجب محضر مجلس اداره الشركة المابضه للصناعات الؽذائٌه  -1دمحم اسعد خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  438

بشان موافمة المجلس باالجماع على اعتماد تولٌع السٌد االستاذ  381االجتماع رلم  2119/  1/  9المنعمد فى  2118/ 15جلسة رلم

شرٌؾ دمحم حسن الملٌنى عضو مجل سادارة متفرغ لالشراؾ على شركات الصناعات الؽذائٌه كتولٌع اول على الشٌكات وكافة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ه العادٌه للشركة المابضه للصناعات الؽذائٌه المنعمده لرارت وتوصٌات الجمعٌه العام -2المعامالت والمحررات البنكٌه لدى البنون 

 97674برلم       21191117للنظر فى اعتامد الموائم المالٌه ، تارٌخ :  2115/  4/  28بتارٌخ 

الموافمه  - 17بند  -دمحم اسعد خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الدكتور / خالد حنفى رئٌس الجمعٌه العامه  -  439

على تفوٌض رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضه للصناعات الؽذائٌه بصفته فى التولٌع على عمود االلتراض من البنون ، تارٌخ : 

 97674برلم       21191117

الموافمه  - 17بند  -دمحم اسعد خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الدكتور / خالد حنفى رئٌس الجمعٌه العامه  -  441

لى تفوٌض رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضه للصناعات الؽذائٌه بصفته فى التولٌع على عمود االلتراض من البنون ، تارٌخ : ع

 97674برلم       21191117

برلم       21191121احمد دمحم احمد ابو سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  441

215999 

برلم       21191121احمد دمحم احمد ابو سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  442

215999 

برلم       21191121مصطفى عبد المنعم بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  443

215999 

برلم       21191121منعم بالل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : مصطفى عبد ال -  444

215999 

احمد دمحم احمد ابو سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة  -  445

لتعالد امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل امام البنون سحبا واٌداعا الصالحٌات فى كل المعامالت المالٌة والتجارٌة وا

وفتح الحسابات وفى  حك بٌع ورهن اى اصل من اصول الشركة ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل من مهام الشركة ، 

 215999برلم       21191121تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة احمد دمحم احمد ابو سٌد  شركة ت -  446

الصالحٌات فى كل المعامالت المالٌة والتجارٌة والتعالد امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل امام البنون سحبا واٌداعا 

لحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل من مهام الشركة ، وفتح الحسابات وفى  حك بٌع ورهن اى اصل من اصول الشركة ولهما ا

 215999برلم       21191121تارٌخ : 

مصطفى عبد المنعم بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة  -  447

ات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل امام البنون سحبا واٌداعا الصالحٌات فى كل المعامالت المالٌة والتجارٌة والتعالد امام الجه

وفتح الحسابات وفى  حك بٌع ورهن اى اصل من اصول الشركة ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل من مهام الشركة ، 

 215999برلم       21191121تارٌخ : 

لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة   مصطفى عبد المنعم بالل  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  448

الصالحٌات فى كل المعامالت المالٌة والتجارٌة والتعالد امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل امام البنون سحبا واٌداعا 

ر فى بعض او كل من مهام الشركة ، وفتح الحسابات وفى  حك بٌع ورهن اى اصل من اصول الشركة ولهما الحك فى توكٌل الؽٌ

 215999برلم       21191121تارٌخ : 

برلم       21191121عصام دمحم سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  449

239255 

برلم       21191121وله ، تارٌخ : عصام دمحم سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حم -  451

239255 
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 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

برلم       21191121مجدى على عبد السالم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  451

239255 

برلم       21191121مجدى على عبد السالم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  452

239255 

عصام دمحم سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك ادارة الشركة  والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  453

للشرٌن المتضامن السٌد/   عصام دمحم سٌد حسٌن منفردا والتولٌع على عمود وتعامالت الشركة مع الؽٌر وله حك لبض وصرؾ 

الحسابات لدى البنون والمبض والصرؾ وجمٌع المعامالت المالٌة مع االفراد والجهات الحكومٌة واالهلٌة وله حك  الشٌكات وفتح

البٌع والشراء باالجل وكذا له حك االلتراض والرهن وهو الممثل المانونى للشركة وله حك تفوٌض او اتوكٌل الؽٌر فى كل او جزء 

 239255رلم   ب    21191121من اختصاصاته ، تارٌخ : 

عصام دمحم سٌد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك ادارة الشركة  والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  454

للشرٌن المتضامن السٌد/   عصام دمحم سٌد حسٌن منفردا والتولٌع على عمود وتعامالت الشركة مع الؽٌر وله حك لبض وصرؾ 

دى البنون والمبض والصرؾ وجمٌع المعامالت المالٌة مع االفراد والجهات الحكومٌة واالهلٌة وله حك الشٌكات وفتح الحسابات ل

البٌع والشراء باالجل وكذا له حك االلتراض والرهن وهو الممثل المانونى للشركة وله حك تفوٌض او اتوكٌل الؽٌر فى كل او جزء 

 239255برلم       21191121من اختصاصاته ، تارٌخ : 

مجدى على عبد السالم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك ادارة الشركة  والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  455

للشرٌن المتضامن السٌد/   عصام دمحم سٌد حسٌن منفردا والتولٌع على عمود وتعامالت الشركة مع الؽٌر وله حك لبض وصرؾ 

نون والمبض والصرؾ وجمٌع المعامالت المالٌة مع االفراد والجهات الحكومٌة واالهلٌة وله حك الشٌكات وفتح الحسابات لدى الب

البٌع والشراء باالجل وكذا له حك االلتراض والرهن وهو الممثل المانونى للشركة وله حك تفوٌض او اتوكٌل الؽٌر فى كل او جزء 

 239255برلم       21191121من اختصاصاته ، تارٌخ : 

مجدى على عبد السالم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك ادارة الشركة  والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  456

للشرٌن المتضامن السٌد/   عصام دمحم سٌد حسٌن منفردا والتولٌع على عمود وتعامالت الشركة مع الؽٌر وله حك لبض وصرؾ 

لمبض والصرؾ وجمٌع المعامالت المالٌة مع االفراد والجهات الحكومٌة واالهلٌة وله حك الشٌكات وفتح الحسابات لدى البنون وا

البٌع والشراء باالجل وكذا له حك االلتراض والرهن وهو الممثل المانونى للشركة وله حك تفوٌض او اتوكٌل الؽٌر فى كل او جزء 

 239255برلم       21191121من اختصاصاته ، تارٌخ : 

برلم       21191121ة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : وجٌ -  457

182278 

برلم       21191121وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  458

182278 

برلم       21191121وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  459

182278 

    21191121اسالم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  461

 182278برلم   

    21191121المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : اسالم عبد  -  461

 182278برلم   

    21191121اسالم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  462

 182278برلم   

برلم       21191121كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : جمال دمحم عطٌة على  شر -  463

182278 
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 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

برلم       21191121جمال دمحم عطٌة على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  464

182278 

برلم       21191121واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  جمال دمحم عطٌة على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه -  465

182278 

    21191121شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  466

 182278برلم   

    21191121حموله ، تارٌخ :  شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة -  467

 182278برلم   

    21191121شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  468

 182278برلم   

برلم       21191121وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  469

182278 

برلم       21191121وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  471

182278 

برلم       21191121وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  471

182278 

    21191121اسالم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  472

 182278برلم   

    21191121اسالم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  473

 182278برلم   

    21191121الم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : اس -  474

 182278برلم   

برلم       21191121جمال دمحم عطٌة على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  475

182278 

برلم       21191121كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : جمال دمحم عطٌة على  شر -  476

182278 

برلم       21191121جمال دمحم عطٌة على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  477

182278 

    21191121خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :   شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  478

 182278برلم   

    21191121شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  479

 182278برلم   

    21191121مه كافة حموله ، تارٌخ : شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستال -  481

 182278برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك  -  481

لتحمٌك ؼرض الشركة  التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه

 182278برلم       21191121وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك  -  482

الصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع ا

 182278برلم       21191121وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

وجٌة ٌوسؾ ٌسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك  -  483

ن وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة التعامل مع البنو

 182278برلم       21191121وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اسالم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع  -  484

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض 

 182278برلم       21191121الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما   اسالم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن -  485

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض 

 182278برلم       21191121الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اسالم عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  486

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض 

 182278برلم       21191121الؽٌر ، تارٌخ :  الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل

جمال دمحم عطٌة على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك  -  487

التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة 

 182278برلم       21191121، تارٌخ : وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر 

جمال دمحم عطٌة على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك  -  488

ة التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشرك

 182278برلم       21191121وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

جمال دمحم عطٌة على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك  -  489

عمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون اال

 182278برلم       21191121وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  491

والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات 

 182278برلم       21191121الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

ن ولهما شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌ -  491

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض 

 182278برلم       21191121الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

رٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما شعٌب عبد المادر زكى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للش -  492

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات والرهن وااللتراض وبٌع االصول على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض 

 182278برلم       21191121الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

د الرازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ : مرام سعٌد عب -  493

 74784برلم       21191121
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مرام سعٌد عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  494

 74784برلم       21191121

رام سعٌد عبد الرازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ : م -  495

 74784برلم       21191121

مرام سعٌد عبد الرازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  496

 74784برلم       21191121

مرام سعٌد عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  497

 74784برلم       21191121

مرام سعٌد عبد الرازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  498

 74784برلم       21191121

دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  499

 74784برلم       21191121

دمحم عصام الدٌن تركى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  511

 74784برلم       21191121

دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  511

 74784برلم       21191121

تارٌخ :  دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، -  512

 74784برلم       21191121

دمحم عصام الدٌن تركى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه والمادٌه ، تارٌخ :  -  513

 74784برلم       21191121

والمادٌه ، تارٌخ :  دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله المعنوٌه -  514

 74784برلم       21191121

مرام سعٌد عبد الرازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن  -  515

ة والتولٌع على تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشرك

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة 

 74784برلم       21191121د الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : العمو

مرام سعٌد عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن  -  516

لن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذ

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

ل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعام

 74784برلم       21191121العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : 

ؾ االول دمحم عصام الدٌن مرام سعٌد عبد الرازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطر -  517

تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على 

اع عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌد

ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة 

 74784برلم       21191121العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : 
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 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

ازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن مرام سعٌد عبد الر -  518

تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على 

ه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌ

ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة 

 74784برلم       21191121بح ، تارٌخ : العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الر

مرام سعٌد عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن  -  519

ولٌع على تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والت

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة 

 74784برلم       21191121مٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : العمود الرس

مرام سعٌد عبد الرازق  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن  -  511

السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على  تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

ٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جم

 74784برلم       21191121العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : 

دمحم عصام الدٌن  دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول -  511

تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على 

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة  ورفع

 74784برلم       21191121العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن دمحم عصام الدٌن تركى  تو -  512

تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على 

بات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطا

ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة 

 74784برلم       21191121ارٌخ : العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، ت

دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن  -  513

ى تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع عل

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة 

 74784برلم       21191121ر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : العمود الرسمٌه وؼٌ

دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن  -  514

ت بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطا

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

ات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجه

 74784برلم       21191121العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : 

عصام الدٌن دمحم عصام الدٌن تركى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم  -  515

تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على 

عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع 

وى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة ورفع الدعا

 74784برلم       21191121العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفراد ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : 
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دمحم عصام الدٌن تركى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك جمٌع الشركاء على تعٌٌن الطرؾ االول دمحم عصام الدٌن  -  516

تركى شاكر مدٌر للشركة ؼٌر شرٌن وله فىذلن اوسع السلطات بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة والتولٌع على 

روض واالعتمادات المستندٌه وخطابات الضمان للشركة وفتح وؼلك الحساباتبالبنوكوالسحب واالٌداع عمود التسهٌالت االئتمانٌه والم

ورفع الدعاوى والتصالح والتنازل عنها وتوكٌل المحامٌن والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على كافة 

 74784برلم       21191121د ومرتبه اال من صافى الربح ، تارٌخ : العمود الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه مع جمٌع الجهات واالفرا

سٌد دمحم حربى حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر فنى  من الناحٌه السٌاحٌه بدال من السٌد/ عبد الباسط احمد جاه هللا على ، تارٌخ  -  517

 89164برلم       21191121: 

برلم       21191121و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  عصام عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر -  518

214436 

برلم       21191121عصام عبد المجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  519

214436 

برلم       21191121كافة حموله ، تارٌخ :  عصام عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه -  521

214436 

برلم       21191121عصام عبد المجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  521

214436 

برلم       21191121محمود سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  522

214436 

برلم       21191121محمود سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  523

214436 

برلم       21191121محمود سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  524

214436 

برلم       21191121محمود سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  525

214436 

برلم       21191121ابراهٌم سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  526

214436 

برلم       21191121سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  ابراهٌم سٌد محمود -  527

214436 

برلم       21191121ابراهٌم سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  528

214436 

برلم       21191121ٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : ابراهٌم سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شر -  529

214436 

عصام عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  531

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، عصام عبد المجٌد احمد  توصٌة  -  531

 214436برلم       21191121تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عصام عبد المجٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  532

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

عصام عبد المجٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  533

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

و منفردٌن ، محمود سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ا -  534

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

محمود سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  535

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

ه والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، محمود سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدار -  536

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

محمود سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  537

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

د سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، ابراهٌم سٌد محمو -  538

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

ابراهٌم سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  539

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

ابراهٌم سٌد محمود سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  541

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

تضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، ابراهٌم سٌد محمود سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء الم -  541

 214436برلم       21191121تارٌخ : 

    21191121مدحت محمود عز الدٌن عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  542

 74185برلم   

    21191121ستلم كافه حموله ، تارٌخ : مدحت محمود عز الدٌن عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج وا -  543

 74185برلم   

    21191122عٌد عبد العزٌز عبد هللا عبد الرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  544

 182278برلم   

    21191122عٌد عبد العزٌز عبد هللا عبد الرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  545

 182278برلم   

    21191122عٌد عبد العزٌز عبد هللا عبد الرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  546

 182278برلم   

    21191122شرٌؾ حلمى عبد الحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  547

 167344برلم   

    21191122شرٌؾ حلمى عبد الحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  548

 167344برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 منصور اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن هشام دمحم -  549

    21191122السٌد/هشام دمحم منصور اسماعٌل ، تارٌخ : -السٌد/اسامة ابراهٌم على مسعود-للسٌد/محمود ابراهٌم على مسعود

 213129برلم   

من  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن هشام دمحم منصور اسماعٌل  شركة تضا -  551

    21191122السٌد/هشام دمحم منصور اسماعٌل ، تارٌخ : -السٌد/اسامة ابراهٌم على مسعود-للسٌد/محمود ابراهٌم على مسعود

 213129برلم   

ك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن محمود ابراهٌم على مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له ح -  551

    21191122السٌد/هشام دمحم منصور اسماعٌل ، تارٌخ : -السٌد/اسامة ابراهٌم على مسعود-للسٌد/محمود ابراهٌم على مسعود

 213129برلم   

او منفردٌن  محمود ابراهٌم على مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع مجتمعٌن -  552

    21191122السٌد/هشام دمحم منصور اسماعٌل ، تارٌخ : -السٌد/اسامة ابراهٌم على مسعود-للسٌد/محمود ابراهٌم على مسعود

 213129برلم   

 234199برلم       21191122دمحم على محى الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  تعٌٌن ، تارٌخ :  -  553

اعادة تشكٌل -2تجدٌد مدة الساده اعضاء مجلس االداره...-1السعٌد الجوهري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   نبٌله -  554

مجلس االداره علً النحو التالً *نبٌله السعٌد الجوهري"رئٌس مجلس االداره و العضو المنتدب" *احمد محً الدٌن سالمه 

ٌكون لرئٌس -تحدٌد سلطات االداره و التولٌع  -3ضو مجلس اداره"  ...الخولً"عضو مجلس اداره" *مها احمد انور النجار"ع

مجلس االداره و العضو المنتدب/نبٌله السعٌد الجوهري للشركه منفردا حك االداره و التولٌع و المسؤلٌة امام الجهات الرسمٌة 

 98392برلم       21191122لرئٌس مجلس االداره حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام ، تارٌخ : 

نبٌله السعٌد الجوهري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و  -  555

لطاع االعمال و المطاع الخاص و كذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافة انواعها و لها الحك فً تعٌٌن و عزل 

وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات  مستخدمً و

االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود و المشاركه فً الثفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و كذلن التعامل مع 

 98392برلم       21191122سحب و اٌداع و التولٌع ، تارٌخ :  جمٌع البنون و المصارؾ من

نبٌله السعٌد الجوهري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و  -  556

و ضمن اؼراضها و التولٌع شهادات الضمان و الودائع و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه 

علً عمود بٌع اصول الشركه و الرهن و االلتراض باسم الشركه و له حك سحب و االٌداع من كافة البنون دون حد الصً و كذلن 

الحصول علً التسهٌالت البنكٌه و االئتمانٌه و المروض و تمدٌم الضمانات للبنون و التولٌع علً عمود المروض و االتفالات داخل و 

خارج جمهورٌة مصر العربٌه كما و له حك كفالة الؽٌر و له الحك فً توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 98392برلم       21191122

احمد بدر دمحم بدر  شركة مساهمة  مدٌر مالى  وافك مجلس االداره على تفوٌض كل من السٌد االستاذ/ احمد عزت دمحم على  -  557

لعضو المنتدب( والسٌد/احمد بدر دمحم بدر)المدٌر المالً( بالتولٌع على عمود المروض المسانده من الساده مساهمً الشركه وكذلن )ا

 179419برلم       21191123التولٌع على عمود االلتراض من البنون بعد العرض على مجلس االداره ، تارٌخ : 

مدٌر مالى  وافك مجلس االداره على تفوٌض كل من السٌد االستاذ/ احمد عزت دمحم على احمد بدر دمحم بدر  شركة مساهمة   -  558

)العضو المنتدب( والسٌد/احمد بدر دمحم بدر)المدٌر المالً( بالتولٌع على عمود المروض المسانده من الساده مساهمً الشركه وكذلن 

 179419برلم       21191123داره ، تارٌخ : التولٌع على عمود االلتراض من البنون بعد العرض على مجلس اال

برلم       21191123ثروت شولى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  559

141638 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21191123ثروت شولى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  561

141638 

برلم       21191123ثروت شولى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  561

141638 

برلم       21191123ثروت شولى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  562

141638 

برلم       21191123توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :   ثروت شولى حبٌب -  563

141638 

برلم       21191123ثروت شولى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  564

141638 

برلم       21191123ج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : ثروت شولى حبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرو -  565

141638 

برلم       21191123ثروت شولى حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  566

141638 

واالستاذ/تامر فؤاد كامل -ثروت شولى حبٌب تادرس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االستاذ/ ثروت شولى حبٌب تادرس -  567

شحاته مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وٌداع والتولٌع على 

ات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن الشٌك

 229156برلم       21191123باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء ، تارٌخ : 

البٌع ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل  مستخدمً ووكالء ثروت شولى حبٌب تادرس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و -  568

الشركات وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة 

الؽٌر فً بعض او كل ما  وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل

ذكر اما فٌما ٌتعلك بالرهن والبٌع الصول وممتلكات الشركة من عمارات وسٌارات واي اصول اخري فٌكون لهم حك التولٌع 

 229156برلم       21191123مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

االستاذه الدكتوره/ؼادة فؤاد -1جلس االداره/ خالد دمحم عبدالحمٌد االبحر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل م -  569

االستاذ/ خالد االبحر)عضو مجلس  -2-دمحم مصطفى)رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب( ممثل البنن المصري لتنمٌه الصادارت

اره( ممثل شركه االٌتاذ/ اسمه لطب ) عضو مجلس االد-3االداره( ممثل الشركة العالمٌه المابضه للتنمٌة واالستثمارات المالٌه

 231137برلم       21191123المصري لالستثمارات العمارٌه ، تارٌخ : 

احمد عبدالرحٌم دمحم صبٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن واصبح  له حك االدارة  -  571

البنون وااللتراض واالٌداع وفتح الحسابات لدى  والتولٌع منفردا وله اوسع السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة وله حك التعامل مع

البنون باسم الشركة وله حك البٌع للنفس وللؽٌر سواء للعمارات او السٌارات المملوكه للشركه والتعامل مع البنون فى السحب 

ٌل الشركه امام المضاء واالٌداع والبٌع والشراء فى كل ماهو ثابت ومنمول والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه وتمث

 228992برلم       21191123والتصالح نٌابه عن الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد عبدالرحٌم دمحم صبٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن واصبح  له حك االدارة  -  571

لطات لتحمٌك اؼراض الشركة وله حك التعامل مع البنون وااللتراض واالٌداع وفتح الحسابات لدى والتولٌع منفردا وله اوسع الس

البنون باسم الشركة وله حك البٌع للنفس وللؽٌر سواء للعمارات او السٌارات المملوكه للشركه والتعامل مع البنون فى السحب 

ع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه وتمثٌل الشركه امام المضاء واالٌداع والبٌع والشراء فى كل ماهو ثابت ومنمول والتولٌ

 228992برلم       21191123والتصالح نٌابه عن الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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االدارة والتولٌع هبه سٌد عبد العظٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن واصبح  له حك  -  572

منفردا وله اوسع السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة وله حك التعامل مع البنون وااللتراض واالٌداع وفتح الحسابات لدى البنون باسم 

الشركة وله حك البٌع للنفس وللؽٌر سواء للعمارات او السٌارات المملوكه للشركه والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع والبٌع 

لشراء فى كل ماهو ثابت ومنمول والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه وتمثٌل الشركه امام المضاء والتصالح نٌابه عن وا

 228992برلم       21191123الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ل صفته الً شرٌن متضامن واصبح  له حك االدارة والتولٌع هبه سٌد عبد العظٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌ -  573

منفردا وله اوسع السلطات لتحمٌك اؼراض الشركة وله حك التعامل مع البنون وااللتراض واالٌداع وفتح الحسابات لدى البنون باسم 

ع البنون فى السحب واالٌداع والبٌع الشركة وله حك البٌع للنفس وللؽٌر سواء للعمارات او السٌارات المملوكه للشركه والتعامل م

والشراء فى كل ماهو ثابت ومنمول والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه وتمثٌل الشركه امام المضاء والتصالح نٌابه عن 

 228992برلم       21191123الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191123احمد عبدالرحٌم دمحم صبٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  574

228992 

برلم       21191123احمد عبدالرحٌم دمحم صبٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  575

228992 

 228992برلم       21191123ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : هبه سٌد عبد العظٌم  توص -  576

 228992برلم       21191123هبه سٌد عبد العظٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  577

ٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتول -  578

على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

تكون االعمال الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  -  579

ام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌ

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  -  581

على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال الشٌكات الصادره باسم الشركة 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

صالحٌات فً التولٌع عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه ال -  581

على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123نه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : التى تصدر ع

عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  -  582

ه حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه ول

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  -  583

على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 
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ركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للش

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  584

لى العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على التولٌع ع

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123ن اؼراضها ، تارٌخ : التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضم

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  585

ن وااللتراض والتولٌع على التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والره

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً   عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة -  586

التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال  الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  587

مبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على التولٌع على العمود ال

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123تارٌخ : التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، 

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  588

والتولٌع على التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض 

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  589

التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

مٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتح

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  591

حك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على التولٌع على العمود المبرمه وله ال

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  591

 التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

اره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االد -  592

التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

كة على ان تكون االعمال الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشر

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  593

الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل 
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الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189   برلم    21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  -  594

التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

ادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال الشٌكات الص

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

له منفردا وله كافه الصالحٌات فً  عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع -  595

التولٌع على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

ون االعمال الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تك

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  -  596

بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام 

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  -  597

على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

ؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال الشٌكات الصادره باسم الشركة وصر

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

حٌات فً التولٌع عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصال -  598

على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ :  التى تصدر عنه

عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  -  599

ك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله ح

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  تو -  611

على العمود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على 

وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال  الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة

 211189برلم       21191123التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح االداره والتولٌع له منفردا وله كافه الصالحٌات فً التولٌع  -  611

مود المبرمه وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بكافة اعمال الشركه وله حك البٌع والرهن وااللتراض والتولٌع على على الع

الشٌكات الصادره باسم الشركة وصرؾ الشٌكات الصادره للشركة وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرش الشركة على ان تكون االعمال 

 211189برلم       21191123ضها ، تارٌخ : التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اؼرا

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  612

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  613

 211189برلم       21191123تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  614

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  615

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

ً مذكور بالعمد ، دخول شرٌن موص -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  616

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  617

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -تلم كافه حمولهعماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واس -  618

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  619

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  -  611

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  611

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  612

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

، دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد  -عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  613

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  614

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -ولهعماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حم -  615

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  616

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  شركة تضامن -  617

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عماد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  618

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -اد الدٌن دمحم طه عساؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حمولهعم -  619

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  621

 211189برلم       21191123تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  621

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

ور بالعمد ، دخول شرٌن موصً مذك -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  622

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  623

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -حمولهعمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه  -  624

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -عمرو حسٌن ٌسرى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  625

 211189برلم       21191123تارٌخ : 

-1رئٌس مجلس ادارة  تم الموافمه على تشكٌل اعضاء مجلس االداره:  السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  -  626

-3االستاذ/احمد السٌد احمد محسن)العضو المنتدب(-2المهندس/السٌد احمد اسماعٌل محسن)رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب( 

-4شركه بركه للتجاره واالستثمار( )عضو مجلس االداره ممثال عن1959/3/1االستاذ/دمحم الناصر السٌد السٌد الجوهري موالٌد 

االستاذه/عاٌدة -5)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة مصر لتأمٌنات الحٌاه(1963/11/23االستاذ/صالح عباس احمد خلٌفه 

 93325برلم       21191123االستاذ/طارق ، تارٌخ : -6عبدالحمٌد عثمان)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة مصر للتأمٌن(

-1السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم الموافمه على تشكٌل اعضاء مجلس االداره:  -  627

-3االستاذ/احمد السٌد احمد محسن)العضو المنتدب(-2المهندس/السٌد احمد اسماعٌل محسن)رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب( 

-4)عضو مجلس االداره ممثال عن شركه بركه للتجاره واالستثمار(1959/3/1ٌد االستاذ/دمحم الناصر السٌد السٌد الجوهري موال

االستاذه/عاٌدة -5)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة مصر لتأمٌنات الحٌاه(1963/11/23االستاذ/صالح عباس احمد خلٌفه 

 93325برلم       21191123ٌخ : االستاذ/طارق ، تار-6عبدالحمٌد عثمان)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة مصر للتأمٌن(

-7)عضو مجلس االداره( 1961/3/11السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد عٌسً  -  628

االستاذه/نهً -9االستاذه/نازلى السٌد احمد محسن)عضو مجلس االداره(-8االستاذ/هشام السٌد احمد محسن)عضو مجلس االداره( 

حسن)عضو مجلس االداره( كما وافمت الجمعٌه على منح رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب المهندس / السٌد احمد السٌد احمد م

اسماعٌل محسن وكذلن العضو المنتدب االستاذ/ احمد السٌد احمد محسن جمٌع الصالحٌات الممنوحه لهما من ذي لبل ، تارٌخ : 

 93325برلم       21191123

-7)عضو مجلس االداره( 1961/3/11اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد عٌسً  السٌد احمد -  629

االستاذه/نهً -9االستاذه/نازلى السٌد احمد محسن)عضو مجلس االداره(-8االستاذ/هشام السٌد احمد محسن)عضو مجلس االداره( 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب المهندس / السٌد احمد  السٌد احمد محسن)عضو مجلس االداره( كما وافمت الجمعٌه على منح

اسماعٌل محسن وكذلن العضو المنتدب االستاذ/ احمد السٌد احمد محسن جمٌع الصالحٌات الممنوحه لهما من ذي لبل ، تارٌخ : 

 93325برلم       21191123

برلم       21191128استلمت كافه حمولها ، تارٌخ : حنان دمحم احمد عبدالبالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت و -  631

91281 

برلم       21191128حنان دمحم احمد عبدالبالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  631

91281 

برلم       21191128حنان دمحم احمد عبدالبالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  632

91281 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191128حنان دمحم احمد عبدالبالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  633

91281 

برلم       21191128ر المطب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من اٌهاب طه ابراهٌم ، تارٌخ : احمد دمحم عام -  634

54596 

برلم       21191128احمد دمحم عامر المطب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من اٌهاب طه ابراهٌم ، تارٌخ :  -  635

54596 

برلم       21191128عضو مجلس ادارة  بدال من اٌهاب طه ابراهٌم ، تارٌخ :   احمد دمحم عامر المطب  شركة مساهمة -  636

54596 

عبد السالم عبد العزٌز عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  637

 233737برلم       21191128

سٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : عبد السالم عبد العزٌز عبد السالم  توصٌة ب -  638

 233737برلم       21191128

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/ احمد اسامه خلٌل والسٌد/ رادا اسامه  -  639

الشركه كما لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع االصول الثابته ولهما مجتمعٌن او منفردٌن كافه السلطات لتحمٌك ؼرض -خلٌل 

للشركه كالسٌارات واالثاث والمعدات واالالت وكافه االصول االخري وشرائها والرهن وااللتراض والتولٌع عن الشركة امام الشهر 

ة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع العماري وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكاف

 176373برلم       21191128البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/ احمد اسامه خلٌل والسٌد/ رادا اسامه  -  641

كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه كما لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع االصول الثابته ولهما مجتمعٌن او منفردٌن -خلٌل 

للشركه كالسٌارات واالثاث والمعدات واالالت وكافه االصول االخري وشرائها والرهن وااللتراض والتولٌع عن الشركة امام الشهر 

العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع العماري وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولطاع االعمال 

 176373برلم       21191128البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/ احمد اسامه خلٌل والسٌد/ رادا اسامه  -  641

لهما مجتمعٌن او منفردٌن كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه كما لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع االصول الثابته و-خلٌل 

للشركه كالسٌارات واالثاث والمعدات واالالت وكافه االصول االخري وشرائها والرهن وااللتراض والتولٌع عن الشركة امام الشهر 

الحكومٌه ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع  العماري وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر

 176373برلم       21191128البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

لسٌد/ رادا اسامه احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد/ احمد اسامه خلٌل وا -  642

ولهما مجتمعٌن او منفردٌن كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه كما لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع االصول الثابته -خلٌل 

للشركه كالسٌارات واالثاث والمعدات واالالت وكافه االصول االخري وشرائها والرهن وااللتراض والتولٌع عن الشركة امام الشهر 

افه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع العماري وك

 176373برلم       21191128البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

لسٌد/ احمد اسامه خلٌل والسٌد/ رادا اسامه احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن ا -  643

ولهما مجتمعٌن او منفردٌن كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه كما لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع االصول الثابته -خلٌل 

كة امام الشهر للشركه كالسٌارات واالثاث والمعدات واالالت وكافه االصول االخري وشرائها والرهن وااللتراض والتولٌع عن الشر

العماري وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

 176373برلم       21191128البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك االلتراض  احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على -  644

والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مد او باالجل ولهما الحك فى الشراء والبٌع والرهن وابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالن

التولٌع على عمود االلتراض والرهن للنفس والؽٌر ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر وذلن 

 176373برلم       21191128امام مصلحة الشهر العمارى للتوثٌك وامام البنون وامام ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك االلتراض احمد اسامه خلٌل  توص -  645

والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود 

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فى الشراء والبٌع والرهن وابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات التى 

التولٌع على عمود االلتراض والرهن للنفس والؽٌر ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر وذلن 

 176373برلم       21191128امام مصلحة الشهر العمارى للتوثٌك وامام البنون وامام ، تارٌخ : 

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك االلتراض  -  646

والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود 

والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فى  الشراء والبٌع والرهن وابرام كافه العمود

التولٌع على عمود االلتراض والرهن للنفس والؽٌر ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر وذلن 

 176373برلم       21191128امام مصلحة الشهر العمارى للتوثٌك وامام البنون وامام ، تارٌخ : 

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك االلتراض  -  647

والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود 

والرهن وابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فى  الشراء والبٌع

التولٌع على عمود االلتراض والرهن للنفس والؽٌر ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر وذلن 

 176373برلم       21191128م البنون وامام ، تارٌخ : امام مصلحة الشهر العمارى للتوثٌك واما

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك االلتراض  -  648

لٌع على عمود والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن حك التو

الشراء والبٌع والرهن وابرام كافه العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فى 

التولٌع على عمود االلتراض والرهن للنفس والؽٌر ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الؽٌر فى كل او بعض ماذكر وذلن 

 176373برلم       21191128الشهر العمارى للتوثٌك وامام البنون وامام ، تارٌخ : امام مصلحة 

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر  -  649

 176373برلم       21191128فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر  احمد -  651

 176373برلم       21191128فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

وتفوٌض الؽٌر  احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك توكٌل -  651

 176373برلم       21191128فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد اسامه خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر  -  652

 176373برلم       21191128فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر احمد اسامه خ -  653

 176373برلم       21191128فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191129دمحم محمود عبدالرحٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باالسكندرٌه ، تارٌخ :  -  654

76321 

برلم       21191129دمحم محمود عبدالرحٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باالسكندرٌه ، تارٌخ :  -  655

76321 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191129اٌهاب ٌوسؾ جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باالسكندرٌه ، تارٌخ :  -  656

76321 

برلم       21191129ٌهاب ٌوسؾ جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باالسكندرٌه ، تارٌخ : ا -  657

76321 

    21191129عصام الدٌن دمحم مصطفى الشابوري  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باالسكندرٌه ، تارٌخ :  -  658

 76321برلم   

    21191129صطفى الشابوري  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باالسكندرٌه ، تارٌخ : عصام الدٌن دمحم م -  659

 76321برلم   

برلم       21191129دمحم محمود عبدالرحٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة بالمنصوره ، تارٌخ :  -  661

76321 

برلم       21191129دمحم محمود عبدالرحٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة بالمنصوره ، تارٌخ :  -  661

76321 

برلم       21191129اٌهاب ٌوسؾ جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة بالمنصوره ، تارٌخ :  -  662

76321 

برلم       21191129  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة بالمنصوره ، تارٌخ : اٌهاب ٌوسؾ جالل دمحم -  663

76321 

    21191129عصام الدٌن دمحم مصطفى الشابوري  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة بالمنصوره ، تارٌخ :  -  664

 76321برلم   

    21191129ساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة بالمنصوره ، تارٌخ : عصام الدٌن دمحم مصطفى الشابوري  شركة م -  665

 76321برلم   

برلم       21191129دمحم محمود عبدالرحٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باسٌوط ، تارٌخ :  -  666

76321 

برلم       21191129رع الشركة باسٌوط ، تارٌخ : دمحم محمود عبدالرحٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر ف -  667

76321 

 76321برلم       21191129اٌهاب ٌوسؾ جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باسٌوط ، تارٌخ :  -  668

 76321برلم       21191129اٌهاب ٌوسؾ جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باسٌوط ، تارٌخ :  -  669

برلم       21191129عصام الدٌن دمحم مصطفى الشابوري  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باسٌوط ، تارٌخ :  -  671

76321 

برلم       21191129عصام الدٌن دمحم مصطفى الشابوري  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة باسٌوط ، تارٌخ :  -  671

76321 

 149415برلم       21191129هشام محمود عكاشة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  672

 149415برلم       21191129هشام محمود عكاشة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  673



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191129بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : مصطفً فرج محمود الجابري  توصٌة  -  674

149415 

برلم       21191129مصطفً فرج محمود الجابري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  675

149415 

تضامن واصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ هشام محمود عكاشة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن م -  676

 149415برلم       21191129: 

هشام محمود عكاشة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن واصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ  -  677

 149415برلم       21191129: 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن واصبح له حك االداره والتولٌع مصطفً فرج محمود الجابري  توصٌة  -  678

 149415برلم       21191129منفردا ، تارٌخ : 

مصطفً فرج محمود الجابري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن واصبح له حك االداره والتولٌع  -  679

 149415برلم       21191129منفردا ، تارٌخ : 

برلم       21191129دمحم عبد الحمٌد دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  681

238614 

برلم       21191129دمحم عبد الحمٌد دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  681

238614 

برلم       21191129 ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : كرٌم بالل دمحم -  682

238614 

برلم       21191129كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  683

238614 

 238614برلم       21191129تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة  -  684

 238614برلم       21191129دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  685

برلم       21191129الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  دمحم عبد الحمٌد دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول -  686

238614 

برلم       21191129دمحم عبد الحمٌد دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  687

238614 

برلم       21191129ارٌخ : كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، ت -  688

238614 

برلم       21191129كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  689

238614 

 238614برلم       21191129دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  691

 238614برلم       21191129دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  691



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واصبح  حك االداره والتولٌع الً -مود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن /دمحم عبد الحمٌد دمحم مح -  692

 الطرفٌن السٌد/ دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم السٌد والسٌد/ كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  مجتمعٌن علً ان تكون االعمال التً تصدر منهما

والمعامالت وكذلن حك تمثٌل الشركه وفتح االعتمادات  وحك البٌع والشراء بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وفً كافه التعالدات 

لالصول الثابته والمنموله والسٌارات والتولٌع عن الشركه امام مامورٌه الشهر العماري و حك التولٌع عل التصرفات الخاصه 

 238614برلم       21191129بالرهن الحٌازي اوالتجاري امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

واصبح  حك االداره والتولٌع الً -دمحم عبد الحمٌد دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن / -  693

 الطرفٌن السٌد/ دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم السٌد والسٌد/ كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  مجتمعٌن علً ان تكون االعمال التً تصدر منهما

ركه وضمن اؼراضها وفً كافه التعالدات والمعامالت وكذلن حك تمثٌل الشركه وفتح االعتمادات  وحك البٌع والشراء بعنوان الش

لالصول الثابته والمنموله والسٌارات والتولٌع عن الشركه امام مامورٌه الشهر العماري و حك التولٌع عل التصرفات الخاصه 

 238614برلم       21191129مختصه ، تارٌخ : بالرهن الحٌازي اوالتجاري امام الجهات ال

واصبح  حك االداره والتولٌع الً -كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن / -  694

كون االعمال التً تصدر منهما الطرفٌن السٌد/ دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم السٌد والسٌد/ كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  مجتمعٌن علً ان ت

بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وفً كافه التعالدات والمعامالت وكذلن حك تمثٌل الشركه وفتح االعتمادات  وحك البٌع والشراء 

لالصول الثابته والمنموله والسٌارات والتولٌع عن الشركه امام مامورٌه الشهر العماري و حك التولٌع عل التصرفات الخاصه 

 238614برلم       21191129الرهن الحٌازي اوالتجاري امام الجهات المختصه ، تارٌخ : ب

واصبح  حك االداره والتولٌع الً -كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن / -  695

ل دمحم ابراهٌم السٌد  مجتمعٌن علً ان تكون االعمال التً تصدر منهما الطرفٌن السٌد/ دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم السٌد والسٌد/ كرٌم بال

بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وفً كافه التعالدات والمعامالت وكذلن حك تمثٌل الشركه وفتح االعتمادات  وحك البٌع والشراء 

ماري و حك التولٌع عل التصرفات الخاصه لالصول الثابته والمنموله والسٌارات والتولٌع عن الشركه امام مامورٌه الشهر الع

 238614برلم       21191129بالرهن الحٌازي اوالتجاري امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

واصبح  حك االداره والتولٌع الً الطرفٌن -دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن / -  696

 ابراهٌم السٌد والسٌد/ كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  مجتمعٌن علً ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان السٌد/ دمحم ٌاسر دمحم

الشركه وضمن اؼراضها وفً كافه التعالدات والمعامالت وكذلن حك تمثٌل الشركه وفتح االعتمادات  وحك البٌع والشراء لالصول 

عن الشركه امام مامورٌه الشهر العماري و حك التولٌع عل التصرفات الخاصه بالرهن الثابته والمنموله والسٌارات والتولٌع 

 238614برلم       21191129الحٌازي اوالتجاري امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

الً الطرفٌن واصبح  حك االداره والتولٌع -دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن / -  697

السٌد/ دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم السٌد والسٌد/ كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  مجتمعٌن علً ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان 

الشركه وضمن اؼراضها وفً كافه التعالدات والمعامالت وكذلن حك تمثٌل الشركه وفتح االعتمادات  وحك البٌع والشراء لالصول 

ته والمنموله والسٌارات والتولٌع عن الشركه امام مامورٌه الشهر العماري و حك التولٌع عل التصرفات الخاصه بالرهن الثاب

 238614برلم       21191129الحٌازي اوالتجاري امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

ت العٌنٌه والشخصٌه وابرام العمود اوسداد الدٌون دمحم عبد الحمٌد دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتمدٌم الضمانا -  698

برلم       21191129وااللتراض وٌجوز لهما توكٌل من ٌنوب عنهما ان ٌموم بهذه االعمال نظٌر اجر تحت اشرافه ، تارٌخ : 

238614 

ه وابرام العمود اوسداد الدٌون دمحم عبد الحمٌد دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتمدٌم الضمانات العٌنٌه والشخصٌ -  699

برلم       21191129وااللتراض وٌجوز لهما توكٌل من ٌنوب عنهما ان ٌموم بهذه االعمال نظٌر اجر تحت اشرافه ، تارٌخ : 

238614 

اوسداد  كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتمدٌم الضمانات العٌنٌه والشخصٌه وابرام العمود -  711

    21191129الدٌون وااللتراض وٌجوز لهما توكٌل من ٌنوب عنهما ان ٌموم بهذه االعمال نظٌر اجر تحت اشرافه ، تارٌخ : 

 238614برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كرٌم بالل دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتمدٌم الضمانات العٌنٌه والشخصٌه وابرام العمود اوسداد  -  711

    21191129وااللتراض وٌجوز لهما توكٌل من ٌنوب عنهما ان ٌموم بهذه االعمال نظٌر اجر تحت اشرافه ، تارٌخ : الدٌون 

 238614برلم   

دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتمدٌم الضمانات العٌنٌه والشخصٌه وابرام العمود اوسداد الدٌون  -  712

برلم       21191129توكٌل من ٌنوب عنهما ان ٌموم بهذه االعمال نظٌر اجر تحت اشرافه ، تارٌخ : وااللتراض وٌجوز لهما 

238614 

دمحم ٌاسر دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وتمدٌم الضمانات العٌنٌه والشخصٌه وابرام العمود اوسداد الدٌون  -  713

برلم       21191129ن ٌموم بهذه االعمال نظٌر اجر تحت اشرافه ، تارٌخ : وااللتراض وٌجوز لهما توكٌل من ٌنوب عنهما ا

238614 

اصبح االداره والتولٌع -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  8اسامه سٌد ابراهٌم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول  -  714

بٌع او الرهن او المرض ٌلزم تولٌع االطراؾ مجتمعون مجتمعٌن للشركاء الثالثه فٌما عدا التصرفات التى تمس باصول الشركة كال

 135638برلم       21191129، تارٌخ : 

اصبح االداره والتولٌع -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  8اسامه سٌد ابراهٌم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول  -  715

الشركة كالبٌع او الرهن او المرض ٌلزم تولٌع االطراؾ مجتمعون مجتمعٌن للشركاء الثالثه فٌما عدا التصرفات التى تمس باصول 

 135638برلم       21191129، تارٌخ : 

جمال جالل ابو سعود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده باضافه حك  -  716

برلم       21191131ت المخوله الٌه بالعمد السابك ، تارٌخ : توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض السلطات والمسئولٌا

151973 

جمال جالل ابو سعود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده باضافه حك  -  717

برلم       21191131تارٌخ : توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض السلطات والمسئولٌات المخوله الٌه بالعمد السابك ، 

151973 

جمال جالل ابو سعود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده باضافه حك  -  718

برلم       21191131توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض السلطات والمسئولٌات المخوله الٌه بالعمد السابك ، تارٌخ : 

151973 

جمال جالل ابو سعود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده باضافه حك  -  719

برلم       21191131توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض السلطات والمسئولٌات المخوله الٌه بالعمد السابك ، تارٌخ : 

151973 

  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده باضافه حك جمال جالل ابو سعود دمحم -  711

برلم       21191131توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض السلطات والمسئولٌات المخوله الٌه بالعمد السابك ، تارٌخ : 

151973 

اصبح حك االداره والتولٌع للطرؾ االول وحده باضافه حك جمال جالل ابو سعود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  711

برلم       21191131توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض السلطات والمسئولٌات المخوله الٌه بالعمد السابك ، تارٌخ : 

151973 

حك االدارة والتولٌع واصبح  -دمحم سٌد عبد العظٌم سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن متضامن  -  712

برلم       21191131للشرٌكٌن السٌد/ سٌد عبدالعظٌم سٌد احمد والسٌد/ دمحم سٌد عبدالعظٌم سٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

159669 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فوزى ابراهٌم السٌد المصراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة  -  713

ٌشترط لصحه التولٌع على الشٌكات ان ٌتضمن التولٌع على الشٌكات اي تولٌعٌن  2119/1/28والمعتمد فى  2119/1/6نعمد فى الم

من االسماء التالٌه :السٌد/فوزى ابراهٌم السٌد المصراوى رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب _السٌد/هشام دمحم ابراهٌم المصراوى 

السٌد/دمحم السٌد ابراهٌم المصراوى  عضو مجلس ادارة _السٌد/سامح ابو الفتوح سٌد احمد رئٌس عضو مجلس االدارة المنتدب_

 64294برلم       21191131المطاع المالى واالدارى _السٌد/احمد دمحم عبد الرحمن الجوهرى  رئٌس لطاع المبٌعات ، تارٌخ : 

 132743برلم       21191131امن  دخول ، تارٌخ : عبد الحمٌد حازم عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متض -  714

 132743برلم       21191131عبد الحمٌد حازم عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول ، تارٌخ :  -  715

 باسم امٌل بطرس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرفٌن السٌد /باسم امٌل بطرس والسٌد/شرٌؾ -  716

نعٌم حبٌب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن حك التولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكافه 

الجهات االخري والتماضً باسم الشركه وذلن فى حدود اؼراض الشركه ونطاق نشاطها وكذلن لهما الحك فى التعامل مع البنون 

ت وعلً االخص االلتراض والرهن والتولٌع علً مستندات التسهٌالت االئتمانٌه من البنن باسم باسم الشركه  فً كافه التعامال

    21191131الشركه واصدار خطابات الضمان كما ٌجوز لهما توكٌل الؽٌر والتولٌع نٌابه عنها فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 233552برلم   

منفردا علً جمٌع معمالت المالٌة  -ن متضامن  اصبح للسٌد/وائل دمحم حسن على وائل دمحم حسن على  شركة تضامن  شرٌ -  717

والمسئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الحك التولٌع نٌابة عن الشركة 

هن وااللتراض من البنون وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او والتعالد فى كل ما ٌتعلك بامور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والر

 239418برلم       21191131بعض ماذكر ، تارٌخ : 

منفردا علً جمٌع معمالت المالٌة  -وائل دمحم حسن على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح للسٌد/وائل دمحم حسن على  -  718

امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الحك التولٌع نٌابة عن الشركة والمسئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها 

والتعالد فى كل ما ٌتعلك بامور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او 

 239418برلم       21191131بعض ماذكر ، تارٌخ : 

منفردا علً جمٌع معمالت المالٌة  -وائل دمحم حسن على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح للسٌد/وائل دمحم حسن على  -  719

والمسئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الحك التولٌع نٌابة عن الشركة 

امور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او والتعالد فى كل ما ٌتعلك ب

 239418برلم       21191131بعض ماذكر ، تارٌخ : 

منفردا علً جمٌع معمالت المالٌة  -وائل دمحم حسن على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح للسٌد/وائل دمحم حسن على  -  721

سئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الحك التولٌع نٌابة عن الشركة والم

والتعالد فى كل ما ٌتعلك بامور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او 

 239418برلم       21191131بعض ماذكر ، تارٌخ : 

منفردا علً جمٌع معمالت المالٌة  -على ابراهٌم  وفا على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح للسٌد/وائل دمحم حسن على  -  721

والمسئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الحك التولٌع نٌابة عن الشركة 

التعالد فى كل ما ٌتعلك بامور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او و

 239418برلم       21191131بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لً جمٌع معمالت منفردا ع -على ابراهٌم  وفا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح للسٌد/وائل دمحم حسن على  -  722

المالٌة والمسئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الحك التولٌع نٌابة عن 

الشركة والتعالد فى كل ما ٌتعلك بامور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وله حك توكٌل الؽٌر 

 239418برلم       21191131و بعض ماذكر ، تارٌخ : فً كل ا

منفردا علً جمٌع معمالت المالٌة  -على ابراهٌم  وفا على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح للسٌد/وائل دمحم حسن على  -  723

ك التولٌع نٌابة عن الشركة والمسئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتعالد فى كل ما ٌتعلك بامور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او 

 239418برلم       21191131بعض ماذكر ، تارٌخ : 

منفردا علً جمٌع معمالت  -ائل دمحم حسن على على ابراهٌم  وفا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح للسٌد/و -  724

المالٌة والمسئولٌه اداره الشركة منفردا والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله الحك التولٌع نٌابة عن 

وله حك توكٌل الؽٌر  الشركة والتعالد فى كل ما ٌتعلك بامور الشركة وله حك فى السحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون

 239418برلم       21191131فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -وائل دمحم حسن على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  725

 239418برلم       21191131: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -متضامن  خرج واستلم كافه حمولهوائل دمحم حسن على  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  726

 239418برلم       21191131: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -وائل دمحم حسن على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  727

 239418برلم       21191131: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله وائل دمحم حسن على  -  728

 239418برلم       21191131: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -على ابراهٌم  وفا على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  729

 239418برلم       21191131تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -على ابراهٌم  وفا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  731

 239418برلم       21191131تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -على ابراهٌم  وفا على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  731

 239418برلم       21191131تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -على ابراهٌم  وفا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  732

 239418برلم       21191131تارٌخ : 

جلس االداره جاسم حسن على زٌنل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس م -  733

الشركة امام المضاء والؽٌر ولهما حك اصدار توكٌل المحامٌن ولهما الحك فى التصالح فى جمٌع المضاٌا الممامه من او على الشركة 

ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس -بكافة انواعها مجتمعٌن او منفردٌن

ضاء مجلس االداره المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده االداره او اع

برلم       21191131مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

184741 

س مجلس ادارة  ٌمثل رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره جاسم حسن على زٌنل  شركة مساهمة  رئٌ -  734

الشركة امام المضاء والؽٌر ولهما حك اصدار توكٌل المحامٌن ولهما الحك فى التصالح فى جمٌع المضاٌا الممامه من او على الشركة 

ن رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل م-بكافة انواعها مجتمعٌن او منفردٌن

االداره او اعضاء مجلس االداره المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عده 

  برلم     21191131مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

184741 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191116دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

131612 

برلم       21191116ه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عن -  2

131612 

برلم       21191116دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

131612 

 155141   برلم    21191118مركز التسوٌك الدولى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 155141برلم       21191118دمحم شرؾ الدٌن وشركائه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 155141برلم       21191118مركز التسوٌك الدولى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 155141برلم       21191118ة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم شرؾ الدٌن وشركائه  توصٌة بسٌط -  7

برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربة وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

215771 

 215771برلم       21191113تارٌخ : عبد الستار حافظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  9

برلم       21191113السٌد عبد الستار حافظ عبد ربة وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

215771 

 215771برلم       21191113عبد الستار حافظ وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

برلم       21191128دمحم عزت عبد الرحٌم وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

231718 

برلم       21191129عالء الدٌن سعٌد دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

232611 

برلم       21191129كة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : عالء الدٌن سعٌد دمحم وشرٌكه  شر -  14

232611 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 93171برلم       21191111، تارٌخ :  37  2122/7/18احمد السٌد جمعه سلٌمان  سارى حتى  -  1

 212494برلم       21191111، تارٌخ :  38  2121/6/7مالن مكرم سالمة شنودة  سارىة حتى  -  2

 171631برلم       21191111، تارٌخ :  25  2121/9/6ماهى دمحم نور الدٌن  سارى حتى  -  3

 171631برلم       21191111، تارٌخ :  25  2121/9/6اصبح/ ماهً نوبٌان بازار  سارى حتى  -  4

 231156برلم       21191111، تارٌخ :  51  2123/9/15السٌد عبد السمٌع دمحم الجندي  سارى حتى  -  5

 186145برلم       21191111، تارٌخ :  6  2122/2/24محمود السٌد دمحم دمحم  سارى حتى  -  6

 214612برلم       21191111، تارٌخ :  74  2121/8/21ى حتى احمد دمحم امام خلؾ  سار -  7

 219281برلم       21191111، تارٌخ :  55سنٌه احمد على دمحم     -  8

 228125برلم       21191111، تارٌخ :  57  2122/12/2دمحم عبد العزٌز راتب  سارى حتى  -  9

 226121برلم       21191111، تارٌخ :  16  2122/9/26سٌد دمحم عبد الحكٌم دمحم  سارى حتى  -  11

 182839برلم       21191111، تارٌخ :  14  2121/11/5اٌهاب حلمى لمبو جرجس  ساري حتً  -  11

 45733برلم       21191111، تارٌخ :  34حجازى على دمحم     -  12

 45733 برلم      21191111، تارٌخ :  35  2122/11/3حجازى على دمحم   -  13

 177151برلم       21191111، تارٌخ :  5مكتب رحالت وحٌد لبلب احمد     -  14

 123115برلم       21191111، تارٌخ :  27دمحم بكرى     -  15

 123115برلم       21191111، تارٌخ :  28دمحم بكرى     -  16

 123115برلم       21191111، تارٌخ :  29دمحم بكرى     -  17

 123115برلم       21191111، تارٌخ :  31  2123/9/12دمحم بكرى  سارى حتى  -  18

 198119برلم       21191111، تارٌخ :  46  2119/11/22مجدى دمحم حسن على  س ح  -  19

 218468برلم       21191111، تارٌخ :  15  2121/12/27حسٌن سامى حسٌن مصطفى  ساري حتً  -  21

 188141برلم       21191112، تارٌخ :  119جاد الحك نادى جاد الحك    محمود  -  21

 188141برلم       21191112، تارٌخ :  121محمود جاد الحك نادى جاد الحك     -  22

 125998برلم       21191112، تارٌخ :  116جمال على دمحم عبد العال     -  23

 125998برلم       21191112تارٌخ : ،  117جمال على دمحم عبد العال     -  24

 125998برلم       21191112، تارٌخ :  118جمال على دمحم عبد العال     -  25

 125998برلم       21191112، تارٌخ :  119  2124/2/16جمال على دمحم عبد العال  سارى حتى  -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 112129برلم       21191112، تارٌخ :  68اٌمان مسعد احمد عبدهللا     -  27

 112129برلم       21191112، تارٌخ :  69اٌمان مسعد احمد عبدهللا     -  28

 112129برلم       21191112، تارٌخ :  71اٌمان مسعد احمد عبدهللا     -  29

 112129برلم       21191112، تارٌخ :  71اٌمان مسعد احمد عبدهللا     -  31

 155923برلم       21191112، تارٌخ :  94  2123/11/14اهٌم  سارى حتى وحٌد السٌد السٌد ابر -  31

 213829برلم       21191112، تارٌخ :  622  2121/6/19سلٌمان عبد السالم احمد احمد  سارى حتى  -  32

 155967برلم       21191112، تارٌخ :  92  2123/11/17صٌدلٌة د/ حاتم انور  سارى حتى  -  33

 222938برلم       21191112، تارٌخ :  99  2122-5-31ت دمحم صالح الدٌن عبد المجٌد  ساري حتً عز -  34

 211313برلم       21191112، تارٌخ :  63  2121/5/4ٌوسؾ محمود محمود ٌوسؾ  سارى حتى  -  35

 185481برلم       21191112، تارٌخ :  118  2122/2/6دمحم فاروق دمحم احمد  سارى حتى  -  36

 99211برلم       21191112، تارٌخ :  126  2124/7/13وجٌده سٌد خلٌل ابراهٌم  سارى حتى  -  37

 139542برلم       21191112، تارٌخ :  111دمحم السٌد عثمان     -  38

 139542برلم       21191112، تارٌخ :  111دمحم السٌد عثمان     -  39

 139542برلم       21191112، تارٌخ :  112دمحم السٌد عثمان     -  41

 231733برلم       21191112، تارٌخ :  75  2123/11/24طنطاوى عبد الهادى السٌد طنطاوى  سارى حتى  -  41

 192111برلم       21191112، تارٌخ :  96  2124-1-21عبد الملن فاروق راوي عمر  ساري حتً  -  42

 229435برلم       21191112، تارٌخ :  9541  2123-6-4و  ساري حتً احمد فرج عبد المجٌد عمر -  43

 225317برلم       21191113، تارٌخ :  171  2122/9/8شداد خلؾ عمر سٌد  سارى حتى  -  44

 112113برلم       21191113، تارٌخ :  162عادل  دمحم بالل   دمحم     -  45

 112113برلم       21191113، تارٌخ :  163عادل  دمحم بالل   دمحم     -  46

 112113برلم       21191113، تارٌخ :  164عادل  دمحم بالل   دمحم     -  47

 112113برلم       21191113، تارٌخ :  165  2122/3/9عادل  دمحم بالل   دمحم  سارى حتى  -  48

 191441برلم       21191113، تارٌخ :  1349  2123/9/11بد الظاهر عبد العزٌز  سارى حتى عبد النبى شعبان ع -  49

 151181برلم       21191113، تارٌخ :  141  2122/11/1محمود عبد العظٌم مصطفى مؤمن  سارى حتى  -  51

 59885برلم       21191113، تارٌخ :  144  2123/2/19سهٌر مصباح عوض  سارى حتى  -  51

 157433برلم       21191113، تارٌخ :  187  2124/1/17ابراهٌم عبد العزٌز احمد  سارى حتى  -  52

 86863برلم       21191113، تارٌخ :  149نظارات لمبحة     -  53



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 86863برلم       21191113، تارٌخ :  151  2121/8/18نظارات لمبحة  سارى حتى  -  54

 95142برلم       21191113، تارٌخ :  138  2123/3/6دمحم  سارى حتى مصطفى عبدالسالم  -  55

 179543برلم       21191113، تارٌخ :  194  2121/7/11البدرى للنشر والتوزٌع  سارى حتى  -  56

 176626برلم       21191113، تارٌخ :  154  2121/4/22سعٌد لرنى  سارى حتى  -  57

 211645برلم       21191113، تارٌخ :  182  2121/4/9سارى حتى   حازم نعٌم فؤاد ارمٌس -  58

 147894برلم       21191113، تارٌخ :  145  2122/6/29هالل محمود عبد المجٌد  سارى حتى  -  59
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 218371برلم       21191131، تارٌخ :  1416  2121/12/22جورجى   جوده متاؤس جوده  سارى حتى  -  468

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 79952برلم       21191111، تارٌخ :  47  8/21//2123ابراهٌم عبد السالم العزب وشركاه  سارى حتى  -  1

برلم       21191111، تارٌخ :  47  8/21//2123العزب للمماوالت عاشور ابراهٌم عبد السالم العزب وشركاه  سارى حتى  -  2

79952 

،  12  2123/12/26دالٌا عبد الفتاح ابراهٌم عبد العزٌز وشرٌكة لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  ساري حتً  -  3

 156987برلم       21191111: تارٌخ 

برلم       21191111، تارٌخ :  12  2123/12/26اصبح دالٌا عبد الفتاح ابراهٌم عبد العزٌز وشرٌكها  ساري حتً  -  4

156987 

 156911برلم       21191111، تارٌخ :  18  2123/12/21خلٌل عبد الرازق وشرٌكة  سارى حتى  -  5

 156911برلم       21191111، تارٌخ :  18  2123/12/21ارى حتى اشرؾ خلٌل وشركاة  س -  6

 156911برلم       21191111، تارٌخ :  18  2123/12/21اشرؾ خلٌل و شرٌكه  سارى حتى  -  7

 211856برلم       21191111، تارٌخ :  59  2121/4/17طه عربى جاد الرب و شركاه  سارى حتى  -  8

 118534برلم       21191111، تارٌخ :  31وحٌد دمحم عبد الرحٌم الشاعر وشركاه     -  9

 118534برلم       21191111، تارٌخ :  31وحٌد الشاعر وشركاه     -  11

 172731برلم       21191112، تارٌخ :  129دمحم سٌد هاشم سٌد وشرٌكه     -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 172731برلم       21191112، تارٌخ :  131  2121/12/9ارى حتى دمحم سٌد هاشم سٌد وشرٌكه  س -  12

 231193برلم       21191112، تارٌخ :  111حشمت ٌوسؾ دمحم وشرٌكه     -  13

 219714برلم       21191112، تارٌخ :  96  2122/2/19خالد دمحم ابراهٌم و شرٌكه  سارى  -  14

و الئحته التنفٌذٌه ) الشركه الخالدٌه  للمماوالت واستصالح   1981لسنه  159ون اصبح ش . م. م خاضعه الحكام المان -  15

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  88االراضى ش . م . م (    

و الئحته التنفٌذٌه ) الشركه الخالدٌه  للمماوالت واستصالح   1981لسنه  159اصبح ش . م. م خاضعه الحكام المانون  -  16

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  88ش . م . م (     االراضى

و الئحته التنفٌذٌه ) الشركه الخالدٌه  للمماوالت واستصالح   1981لسنه  159اصبح ش . م. م خاضعه الحكام المانون  -  17

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  89االراضى ش . م . م (    

و الئحته التنفٌذٌه ) الشركه الخالدٌه  للمماوالت واستصالح   1981لسنه  159حكام المانون اصبح ش . م. م خاضعه ال -  18

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  89االراضى ش . م . م (    

ح  و الئحته التنفٌذٌه ) الشركه الخالدٌه  للمماوالت واستصال 1981لسنه  159اصبح ش . م. م خاضعه الحكام المانون  -  19

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  91االراضى ش . م . م (    

و الئحته التنفٌذٌه ) الشركه الخالدٌه  للمماوالت واستصالح   1981لسنه  159اصبح ش . م. م خاضعه الحكام المانون  -  21

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  91االراضى ش . م . م (    

و الئحته التنفٌذٌه ) الشركه الخالدٌه  للمماوالت واستصالح   1981لسنه  159م خاضعه الحكام المانون اصبح ش . م.  -  21

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  91  2121/11/15االراضى ش . م . م (  سارى حتى 

ه الخالدٌه  للمماوالت واستصالح  و الئحته التنفٌذٌه ) الشرك 1981لسنه  159اصبح ش . م. م خاضعه الحكام المانون  -  22

 71991برلم       21191112، تارٌخ :  91  2121/11/15االراضى ش . م . م (  سارى حتى 

برلم       21191112، تارٌخ :  88الشركه  الخالدٌه للمماوالت واستصالح االراضى )شركه ذات مسئولٌه محدوده(     -  23

71991 

برلم       21191112، تارٌخ :  88اوالت واستصالح االراضى )شركه ذات مسئولٌه محدوده(    الشركه  الخالدٌه للمم -  24

71991 

برلم       21191112، تارٌخ :  89الشركه  الخالدٌه للمماوالت واستصالح االراضى )شركه ذات مسئولٌه محدوده(     -  25

71991 

برلم       21191112، تارٌخ :  89)شركه ذات مسئولٌه محدوده(     الشركه  الخالدٌه للمماوالت واستصالح االراضى -  26

71991 

برلم       21191112، تارٌخ :  91الشركه  الخالدٌه للمماوالت واستصالح االراضى )شركه ذات مسئولٌه محدوده(     -  27

71991 

برلم       21191112، تارٌخ :  91وده(    الشركه  الخالدٌه للمماوالت واستصالح االراضى )شركه ذات مسئولٌه محد -  28

71991 

، تارٌخ :  91  2121/11/15الشركه  الخالدٌه للمماوالت واستصالح االراضى )شركه ذات مسئولٌه محدوده(  سارى حتى  -  29

 71991برلم       21191112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  91  2121/11/15(  سارى حتى الشركه  الخالدٌه للمماوالت واستصالح االراضى )شركه ذات مسئولٌه محدوده -  31

 71991برلم       21191112

، تارٌخ :  95  2124/1/25المصرٌة لتجارة وتورٌدات االعمال الصحٌة / حمادة ابراهٌم سالمة وشرٌكه  سارى حتى  -  31

 157581برلم       21191112

برلم       21191112، تارٌخ :  95  2124/1/25ى حتى المصرٌة لتجارة وتورٌدات ومماوالت )االعمال الصحٌة(  سار -  32

157581 

المصرٌة للتجارة وتورٌدات االعمال الصحٌة والمماوالت العمومٌة )حماده ابراهٌم سالمه وشرٌكه(  سارى حتى  -  33

 157581برلم       21191112، تارٌخ :  95  2124/1/25

برلم       21191113، تارٌخ :  211  2123/7/12مه مصرٌه  سارى حتى شركه النٌل الهندسٌه للتوكٌالت شركة مساه -  34

95942 

 179417برلم       21191114، تارٌخ :  114اصبح/ خالد فتحً نور عبد الوهاب و شرٌكه     -  35

 179417برلم       21191114، تارٌخ :  114فتحى نور عبد الوهاب وشركاه     -  36

 179417برلم       21191114، تارٌخ :  114الوهاب ابو سالمه وشرٌكه     اصبح فتحى نور عبد -  37

 112967برلم       21191116، تارٌخ :  227عواد  عبدالحمٌد  عواد وشركاهم     -  38

 112967برلم       21191116، تارٌخ :  228عواد  عبدالحمٌد  عواد وشركاهم     -  39

 112967برلم       21191116، تارٌخ :  229  2122/4/26عواد  عبدالحمٌد  عواد وشركاهم  سارى حتى  -  41

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  293اصبح / جمال جالل ابو سعود وشرٌكته     -  41

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  293اصبح / جمال جالل ابو سعود وشرٌكته     -  42

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  294  2123/1/3اصبح / جمال جالل ابو سعود وشرٌكته  سارى حتى  -  43

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  294  2123/1/3اصبح / جمال جالل ابو سعود وشرٌكته  سارى حتى  -  44

 151973برلم       21191116ٌخ : ، تار 293فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها     -  45

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  293فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها     -  46

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  294  2123/1/3فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها  سارى حتى  -  47

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  294  2123/1/3فاطمه عبد الرازق دمحم وشرٌكتها  سارى حتى  -  48

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  293اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها     -  49

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  293اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها     -  51

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  294  2123/1/3ا  سارى حتى اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكه -  51

 151973برلم       21191116، تارٌخ :  294  2123/1/3اصبح فاطمة عبد الرازق دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  52

 229451برلم       21191116، تارٌخ :  269فرٌد حمدى فرٌد سلٌمان وشرٌكته     -  53



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  287  2124/1/31عه الوفاء لتنمٌه الثروة السمكٌه والداجنه والحٌوانٌة _ الوفاء فارم ش م م  سارى حتى شركه مزر -  54

 63172برلم       21191116تارٌخ : 

 156871برلم       21191116، تارٌخ :  267  2123/12/19دمحم مرزوق وشرٌكه  سارى حتى  -  55

 189984برلم       21191116، تارٌخ :  278  2122/12/2ى نصر دمحم على حسن وشرٌكه  سارى حت -  56

 189984برلم       21191116، تارٌخ :  278  2122/12/2نصر دمحم على حسن وشرٌكه  سارى حتى  -  57

 95335برلم       21191116، تارٌخ :  223طارق عزمى واٌهاب ندا     -ٌورو ترٌد لالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه  -  58

 95335برلم       21191116، تارٌخ :  223اصبح/ ٌورو ترٌد للتوكٌال التجارٌه )طارق عزمً و اٌهاب ندا(     -  59

 111138برلم       21191116، تارٌخ :  232محمود  فوزى  وشركاه     -  61

 111138برلم       21191116، تارٌخ :  232محمود  فوزى  وشرٌكه     -  61

 214716برلم       21191116، تارٌخ :  243كة سامح فاروق و شركاه    اصبح شر -  62

 214716برلم       21191116، تارٌخ :  243اصبح شركة سامح فاروق و شركاه     -  63

 214716برلم       21191116، تارٌخ :  243سامح فاروق وشرٌكه     -  64

 214716برلم       21191116، تارٌخ :  243سامح فاروق وشرٌكه     -  65

    21191116، تارٌخ :  261  2124/1/11اصبح شركة الصناعات الؽذائٌة شركة لابضه مساهمه مصرٌة  سارى حتى  -  66

 97674برلم   

 97674برلم       21191116، تارٌخ :  261  2124/1/11شركة الصناعات الؽذائٌة ش.م.م  سارى حتى  -  67

 229148برلم       21191116، تارٌخ :  239دالٌا العسال وشرٌكتها     -  68

 146161برلم       21191118، تارٌخ :  331عبد الجواد دمحم عبد الحكم حسٌن وعمرو دمحم عبد الحكم دمحم وشركائه     -  69

 146161برلم       21191118، تارٌخ :  331   عبد الجواد دمحم عبد الحكم حسٌن وعمرو دمحم عبد الحكم دمحم وشركائه  -  71

 146161برلم       21191118، تارٌخ :  331عبد الجواد دمحم عبد الحكم حسٌن وعمرو دمحم عبد الحكم دمحم وشركائه     -  71

 146161برلم       21191118، تارٌخ :  331عبد الجواد دمحم عبد الحكم حسٌن وعمرو دمحم عبد الحكم دمحم وشركائه     -  72

، تارٌخ :  333  2122/3/15عبد الجواد دمحم عبد الحكم حسٌن وعمرو دمحم عبد الحكم دمحم وشركائه  سارى حتى  -  73

 146161برلم       21191118

، تارٌخ :  333  2122/3/15عبد الجواد دمحم عبد الحكم حسٌن وعمرو دمحم عبد الحكم دمحم وشركائه  سارى حتى  -  74

 146161برلم       21191118

 217681برلم       21191118، تارٌخ :  287  2121/12/11عادل حسٌن احمد ابو زٌد  سارى حتى  -  75

    21191118، تارٌخ :  286  2122/12/5الشركه العالمٌه للهندسه الكٌمائٌه معبد احمد وناهد امام على  سارى حتى  -  76

 94237برلم   

، تارٌخ :  286  2122/12/5لمٌه للهندسه الكٌماوٌة معبد احمد وحسام مصطفى وناهد امام  سارى حتى الشركه العا -  77

 94237برلم       21191118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 162192برلم       21191118، تارٌخ :  328عادل احمد مراد وشرٌكه     -  78

 162192برلم       21191118، تارٌخ :  329  2119/9/4عادل احمد مراد وشرٌكه  سارى حتى  -  79

 87248برلم       21191118، تارٌخ :  346  2121/9/31توب لصناعه االحذٌة والنعال ش ذ م م  سارى حتى  -  81

 87248برلم       21191118، تارٌخ :  346  2121/9/31توب لصناعه االحذٌة والنعال ش ذ م م  سارى حتى  -  81

برلم       21191118، تارٌخ :  346  2121/9/31كة مساهمه مصرٌة  سارى حتى توب لصناعه االحذٌة والنعال شر -  82

87248 

برلم       21191118، تارٌخ :  346  2121/9/31توب لصناعه االحذٌة والنعال شركة مساهمه مصرٌة  سارى حتى  -  83

87248 

 227297برلم       21191118، تارٌخ :  296دمحم ٌاسٌن وشرٌكه     -  84

 219299برلم       21191118، تارٌخ :  416  2122/2/1دمحم شرؾ ودمحم حجازى وشركاهما  سارى حتى  -  85

 219299برلم       21191118، تارٌخ :  416  2122/2/1حاتم دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  86

 219299برلم       21191118، تارٌخ :  416  2122/2/1حاتم نجٌب دمحم ٌوسؾ و شرٌكاه  سارى حتى  -  87

 231114برلم       21191118، تارٌخ :  271  2124/1/4حسام عبدالوهاب تهامى وشرٌكه  سارى حتى  -  88

 189915برلم       21191119، تارٌخ :  371مٌنى ماركت اوالد موسى     -  89

 189915برلم       21191119، تارٌخ :  371  2122/12/11مٌنى ماركت اوالد موسى  سارى حتى  -  91

، تارٌخ :  485  2124/1/8الشركة الهندسٌه للتجاره وتشؽٌل المعادن انجماتكو ) سٌد عبد المنعم وشركاه (  سارى حتى  -  91

 125394برلم       21191119

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  395دمحم شرؾ الدٌن وشركائه     -  92

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  395   دمحم شرؾ الدٌن وشركائه  -  93

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  396  2123/8/24دمحم شرؾ الدٌن وشركائه  سارى حتى  -  94

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  396  2123/8/24دمحم شرؾ الدٌن وشركائه  سارى حتى  -  95

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  395مركز التسوٌك الدولى     -  96

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  395مركز التسوٌك الدولى     -  97

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  396  2123/8/24مركز التسوٌك الدولى  سارى حتى  -  98

 155141برلم       21191119، تارٌخ :  396  2123/8/24حتى  مركز التسوٌك الدولى  سارى -  99

، تارٌخ :  348  2124/1/3شركه بٌومٌكال للتكٌٌؾ والمعادن على بٌومى دمحم وشرٌكته ناهد السٌد ممبول  سارى حتى  -  111

 97613برلم       21191119

،  348  2124/1/3 وشرٌكه ناهد السٌد ممبول  سارى حتى بٌومٌكال لمماوالت التكٌٌؾ والكهرومٌكانٌكٌه على بٌومى دمحم -  111

 97613برلم       21191119تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 97613برلم       21191119، تارٌخ :  348  2124/1/3على بٌومى دمحم وشرٌكه ناهد السٌد ممبول  سارى حتى  -  112

برلم       21191119، تارٌخ :  348  2124/1/3شركة على بٌومى دمحم وشرٌكة احمد على بٌومى  سارى حتى  -  113

97613 

 231681برلم       21191119، تارٌخ :  385  21236/11/18دمحم رشدى وشركاه  سارى حتى  -  114

 97838برلم       21191119، تارٌخ :  417  2124/1/29دمحم اشرؾ الطنانى وشرٌكته  سارى حتى  -  115

 134513برلم       21191119، تارٌخ :  367  2121/5/2رى حتى الحسٌنى احمد على وشركاه  سا -  116

 231251برلم       21191119، تارٌخ :  411  2123/9/21اصبح طارق محمود دمحم دمحم وشرٌكٌه  سارى حتى  -  117

 231251برلم       21191119، تارٌخ :  411  2123/9/21اصبح طارق محمود دمحم دمحم وشرٌكٌه  سارى حتى  -  118

 231251برلم       21191119، تارٌخ :  411  2123/9/21طارق محمود دمحم دمحم وشرٌكة  سارى حتى  -  119

 231251برلم       21191119، تارٌخ :  411  2123/9/21طارق محمود دمحم دمحم وشرٌكة  سارى حتى  -  111

 217215برلم       21191119، تارٌخ :  387  2121/11/28اتشمبلن فاروق نصٌؾ نخله وشرٌكه  سارى حتى  -  111

 217215برلم       21191119، تارٌخ :  387  2121/11/28اتشمبلن فاروق نصٌؾ نخله وشرٌكه  سارى حتى  -  112

 231251برلم       21191119، تارٌخ :  411  2123/9/21محمود دمحم دمحم دمحم عبد العزٌز وشرٌكٌه  سارى حتى  -  113

 231251برلم       21191119، تارٌخ :  411  2123/9/21محمود دمحم دمحم دمحم عبد العزٌز وشرٌكٌه  سارى حتى  -  114

 229383برلم       21191119، تارٌخ :  375  2123/6/1خالد عبد الوارث نبوى وشرٌكه  سارى حتى -  115

 113329برلم       21191111تارٌخ :  ، 436  2122/5/17دمحم حسٌن نبٌل مندور وشركاه  سارى حتى  -  116

 113329برلم       21191111، تارٌخ :  436  2122/5/17دمحم حسٌن نبٌل مندور وشركاه  سارى حتى  -  117

 436  2122/5/17م(  سارى حتى 1م1شركة مانكو النشاء وامتالن وادارة المنشات السٌاحٌة والفندلٌة الثابتة والعائمة )ش -  118

 113329برلم       21191111: ، تارٌخ 

 436  2122/5/17م(  سارى حتى 1م1شركة مانكو النشاء وامتالن وادارة المنشات السٌاحٌة والفندلٌة الثابتة والعائمة )ش -  119

 113329برلم       21191111، تارٌخ : 

 229786برلم       21191111، تارٌخ :  481  2123/8/21شركة خالد احمد دمحم وشرٌكة  سارى حتى  -  121

 125431برلم       21191111، تارٌخ :  438  2124/1/11م . هشام عبد السالم كمال وشرٌكه  سارى حتى  -  121

 121819برلم       21191111، تارٌخ :  458  2123/5/23شركه ؼرٌب للتجاره البٌطرٌه  سارى حتى  -  122

 88394برلم       21191111، تارٌخ :  492م    1م1نٌو  تكنولوجى ترانسفٌر ش -  123

 88394برلم       21191111، تارٌخ :  493م    1م1نٌو  تكنولوجى ترانسفٌر ش -  124

 88394برلم       21191111، تارٌخ :  494م    1م1نٌو  تكنولوجى ترانسفٌر ش -  125

 88394برلم       21191111، تارٌخ :  495م    1م1نٌو  تكنولوجى ترانسفٌر ش -  126

 88394برلم       21191111، تارٌخ :  496  2121-1-16م  ساري حتً 1م1نٌو  تكنولوجى ترانسفٌر ش -  127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 191592برلم       21191113، تارٌخ :  532  2123/4/8سٌد فاروق وشركاه  سارى حتى  -  128

 191956برلم       21191113، تارٌخ :  498  2123/1/11صابر دمحم عمرو حسٌن وشرٌكتة  سارى حتى  -  129

 191956برلم       21191113، تارٌخ :  498  2123/1/11صابر دمحم عمرو حسٌن وشرٌكتة  سارى حتى  -  131

 191956برلم       21191113تارٌخ :  ، 498  2123/1/11صابر دمحم عمرو حسٌن و شرٌكٌه  سارى حتى  -  131

 191956برلم       21191113، تارٌخ :  498  2123/1/11صابر دمحم عمرو حسٌن و شرٌكٌه  سارى حتى  -  132

 61595برلم       21191113، تارٌخ :  521  2123/4/2مجدى عدلى وشركاه  سارى حتى  -  133

 62778برلم       21191113، تارٌخ :  527  2123/12/21البناؤون الشبكشى وشركاه  سارى حتى  -  134

 62778برلم       21191113، تارٌخ :  527  2123/12/21البناؤون للمماوالت الشبكشى وشركاه  سارى حتى  -  135

 62778برلم       21191113، تارٌخ :  527  2123/12/21دمحم سامى الشبكشى وشركاه  سارى حتى  -  136

 87357برلم       21191113، تارٌخ :  511  2121/11/13ابراهٌم اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى  منى -  137

 87357برلم       21191113، تارٌخ :  511  2121/11/13هشام عبدالؽفار سالمه وشرٌكته  سارى حتى  -  138

 97916برلم       21191113 ، تارٌخ : 519  2124/2/6هبه عبد الملن حسٌن الشافعى وشركاه  سارى حتى  -  139

 216358برلم       21191114، تارٌخ :  571  2121/11/4ٌاسر زٌدان وشركاه  سارى حتى  -  141

 123529برلم       21191114، تارٌخ :  579  2123/11/9لدرى دمحم عبد المولى وشركاه  سارى حتى  -  141

 121817برلم       21191114، تارٌخ :  614  2123/5/23سامح عبٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  142

 114134برلم       21191114، تارٌخ :  597شركة عزه ٌوسؾ دمحم العرالى وشركاها     -  143

 114134برلم       21191114، تارٌخ :  598شركة عزه ٌوسؾ دمحم العرالى وشركاها     -  144

 114134برلم       21191114، تارٌخ :  599شركة عزه ٌوسؾ دمحم العرالى وشركاها     -  145

 114134برلم       21191114، تارٌخ :  611  2122/6/22شركة عزه ٌوسؾ دمحم العرالى وشركاها  سارى حتى  -  146

 115361برلم       21191114، تارٌخ :  585شركة عصام عبد الجلٌل وشركاه     -  147

 97312برلم       21191114رٌخ : ، تا 634دمحم حسن على وشركاه     -  148

 57694برلم       21191114، تارٌخ :  631  2122/6/15برٌمع دمحم احمد خلٌل وشركاه  ساري حتً  -  149

 57694برلم       21191114، تارٌخ :  631  2122/6/15برٌمع دمحم احمد خلٌل وشركاه  ساري حتً  -  151

 231863برلم       21191114، تارٌخ :  629  2123-12-9كاه  ساري حتً اصبح / دمحم ضاحى اسماعٌل وشر -  151

 231863برلم       21191114، تارٌخ :  629  2123-12-9اصبح / دمحم ضاحى اسماعٌل وشركاه  ساري حتً  -  152

 231863برلم       21191114، تارٌخ :  629  2123-12-9دمحم ضاحى اسماعٌل وشرٌكه  ساري حتً  -  153

 231863برلم       21191114، تارٌخ :  629  2123-12-9دمحم ضاحى اسماعٌل وشرٌكه  ساري حتً  -  154
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 144151برلم       21191114، تارٌخ :  571  2121/11/26رافت فرج عبد الؽفار وشرٌكه  سارى حتى  -  155

 191975برلم       21191115، تارٌخ :  637  2124/1/14سامً حكمت و شركاه  سارى حتى  -  156

 114759برلم       21191115، تارٌخ :  19815  2122-7-23مجدى فهمى وامٌل فهمى وسمٌر فهمى  ساري حتً  -  157

 78115برلم       21191115تارٌخ : ،  632  2123/2/9دمحم عادل و دمحم حسن شوجر للحلوٌات  ساري حتً  -  158

 56155برلم       21191115، تارٌخ :  649عماد فرٌد عطاهللا وشرٌكه عاطؾ فرٌد     -  159

 56155برلم       21191115، تارٌخ :  651عماد فرٌد عطاهللا وشرٌكه عاطؾ فرٌد     -  161

 56155برلم       21191115خ : ، تارٌ 351عماد فرٌد عطاهللا وشرٌكه عاطؾ فرٌد     -  161

 56155برلم       21191115، تارٌخ :  651عماد فرٌد عطاهللا وشرٌكه عاطؾ فرٌد     -  162

 56155برلم       21191115، تارٌخ :  652عماد فرٌد عطاهللا وشرٌكه عاطؾ فرٌد  بالى مده   -  163

 91661برلم       21191115، تارٌخ :  9544  2121-9-21شركة فلٌب سرفٌس سنتر  ساري حتً  -  164

 224135برلم       21191115، تارٌخ :  683الشركه العالمٌه للطباعه و التجاره وجٌه محمود عبد الهادى و شركاه     -  165

 152989برلم       21191115، تارٌخ :  632  2123/5/11االهلى المابضه لالتصاالت ش م م  سارى حتى  -  166

برلم       21191115، تارٌخ :  638  2121/1/31سعٌد اسماعٌل دسولى و شركاه البان التحٌتى  سارى حتى  -  167

115687 

برلم       21191115، تارٌخ :  638  2121/1/31سعٌد اسماعٌل دسولى و شركاه البان التحٌتى  سارى حتى  -  168

115687 

برلم       21191115، تارٌخ :  638  2121/1/31حٌتى  سارى حتى سعٌد اسماعٌل دسولى و شركاه البان الت -  169

115687 

برلم       21191116، تارٌخ :  711  2123/11/4شركة  برج المعهد السوٌسري للمشروعات السٌاحٌه  سارى حتى  -  171

96657 

برلم       21191116رٌخ : ، تا 768  2122/11/5هالة عزٌز محمود وشركائها روتٌشن انتٌرٌورز  سارى حتى  -  171

227284 

 227284برلم       21191116، تارٌخ :  768  2122/11/5روتٌشن انترٌورز _هاله عزٌز وشركاها  سارى حتى  -  172

 115559برلم       21191116، تارٌخ :  733موسى دمحم زٌدان وشركاه     -  173

 115559برلم       21191116، تارٌخ :  734موسى دمحم زٌدان وشركاه     -  174

 97417برلم       21191116، تارٌخ :  712  2123/12/19رضا وشركاه  سارى حتى  -  175

 97417برلم       21191116، تارٌخ :  712  2123/12/19اصبح عبٌر حسنى حسن سوٌلم وشركاه  سارى حتى  -  176

 153836برلم       21191116، تارٌخ :  769  2123/6/21فاطمة عبد العزٌز عثمان وشركاها  سارى حتى  -  177

برلم       21191117، تارٌخ :  811  2122/11/11اصبحت سامى عبد الفتاح على الخولى وشرٌكه  سارى حتى  -  178

149667 
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 149667برلم       21191117، تارٌخ :  811  2122/11/11سامى عبد الفتاح على الخولى وشركاه  سارى حتى  -  179

 149667برلم       21191117، تارٌخ :  811  2122/11/11مصطفى سامى عبد الفتاح وشركاه  سارى حتى  -  181

 62746برلم       21191117، تارٌخ :  834  2123/12/18كمال امٌن ٌعموب وشركاه  ساري حتً  -  181

 62746برلم       21191117: ، تارٌخ  834  2123/12/18كمال امٌن ٌعموب وشركاه  ساري حتً  -  182

 62746برلم       21191117، تارٌخ :  834  2123/12/18اصبح اشرؾ نصٌر وشركاه  ساري حتً  -  183

 62746برلم       21191117، تارٌخ :  834  2123/12/18اصبح اشرؾ نصٌر وشركاه  ساري حتً  -  184

 79415برلم       21191117، تارٌخ :  821دمحم عالء الدٌن عٌد اروس  وشركاه     -  185

 118976برلم       21191117، تارٌخ :  837  2121/9/29طه دمحم حسن وشركاه  سارى حتى  -  186

 118213برلم       21191117، تارٌخ :  823شركة زهراء الوادى للتجاره والمماوالت واعمال المناجم والمحاجر     -  187

 118213برلم       21191117، تارٌخ :  823شركة زهراء الوادى للتجارة والمماوالت     -  188

 118213برلم       21191117، تارٌخ :  823سهام شولى وشركاه     -  189

 97732برلم       21191117:  ، تارٌخ 789  2124/1/17شركة خدمات طائر البحار سى بٌرد ش ذ م م  سارى حتى  -  191

 231134برلم       21191117، تارٌخ :  843نور الدٌن نجٌب حلمى ٌس وشركاه     -  191

 231134برلم       21191117، تارٌخ :  843دمحم صالح الدٌن مصطفى رشاد وشركاه     -  192

 182362برلم       21191117، تارٌخ :  818  2121/11/14مدحت حسن وشركاه  سارى حتى  -  193

 182362برلم       21191117، تارٌخ :  818  2121/11/14اصبح مدحت  حسن وشرٌكه  سارى حتى  -  194

 79484برلم       21191121، تارٌخ :  861سارى حتى  2123/6/25مهندس / مدحت حسن وشركاه   -  195

 92719برلم       21191121، تارٌخ :  892  2122/5/21م  سارى حتى 1م1شركه / سوالر للسٌاحه  ش -  196

 211289برلم       21191121، تارٌخ :  863محمود طه دمحم دمحم وشركاه     -  197
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 228976برلم       21191121، تارٌخ :  886  2123/4/2بٌشوى مسعد فرج هللا عطٌه وشرٌكه  ساري حتً  -  199
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 92315برلم       21191121، تارٌخ :  913  2122/3/24اصبح / الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى  سارى حتى  -  211

 92315برلم       21191121، تارٌخ :  913  2122/3/24ٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى  سارى حتى اصبح / الحسٌن و -  212

برلم       21191121، تارٌخ :  913  2122/3/24الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى وشرٌكهم  سارى حتى  -  213
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برلم       21191121، تارٌخ :  913  2122/3/24الحسٌن وٌوسؾ دمحم عبد ربه ؼطاطى وشرٌكهم  سارى حتى  -  214
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برلم       21191121، تارٌخ :  941  2123-2-8دار نهر النٌل للطباعه )زهٌره دمحم سٌد جوده وشركاها(  ساري حتً  -  211

45847 

برلم       21191121، تارٌخ :  941  2123-2-8ٌره دمحم سٌد جوده وشركاها(  ساري حتً دار نهر النٌل للطباعه )زه -  211

45847 

برلم       21191121، تارٌخ :  941  2123-2-8دار نهر النٌل للطباعه هانى دمحم محمود الخضرى وشركاه  ساري حتً  -  212

45847 

برلم       21191121، تارٌخ :  941  2123-2-8دار نهر النٌل للطباعه هانى دمحم محمود الخضرى وشركاه  ساري حتً  -  213
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 45847برلم       21191121، تارٌخ :  941  2123-2-8زهٌره دمحم سٌد جوده وشركاها  ساري حتً  -  214
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 166348برلم       21191121، تارٌخ :  919  2121/3/21سٌد عبد المنعم وخالد كامل وشرٌكهم  سارى حتى  -  221

 114262برلم       21191122، تارٌخ :  1115خالد عبد المنعم و شركاه     -  222

 114262لم   بر    21191122، تارٌخ :  1115مصطفى عبدالمنعم و شركاه     -  223

 114262برلم       21191122، تارٌخ :  1115عبد المنعم ٌحٌى وشركاه     -  224

 231155برلم       21191122، تارٌخ :  194  2123/1/11اشرؾ عمرو عطا وشرٌكه  سارى حتى  -  225

 211116برلم       21191122، تارٌخ :  1115حامد مصطفى حامد زكى وشرٌكته     -  226

 157396برلم       21191122، تارٌخ :  986  2124/1/16عبد الحمٌد عبد العزٌز وشرٌكه  سارى حتى  -  227



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 211862برلم       21191122، تارٌخ :  1117جمال عبد الجلٌل ووالء دمحم فرحات     -  228

 231311  برلم     21191122، تارٌخ :  1138  2124/2/17شركة فواكه فرؼلى  سارى حتى  -  229

 85882برلم       21191122، تارٌخ :  1146الشركه المصرٌه النتاج الباركٌه  شركه مساهمه مصرٌه     -  231

    21191122، تارٌخ :  1147  2121-4-11الشركه المصرٌه النتاج الباركٌه  شركه مساهمه مصرٌه  ساري حتً  -  231

 85882برلم   

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2رٌكه  عمرو حسٌن ٌسري دمحم وش -  232

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه   -  233

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2عمرو حسٌن ٌسري دمحم وشرٌكه   -  234

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها   -  235

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها   -  236

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112ارى حتى  س2121/5/2اصبحت هند دمحم محمود خلٌفه وشركائها   -  237

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه   -  238

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه   -  239

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2اصبح/ عماد الدٌن دمحم طه عساؾ وشرٌكه   -  241

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه   -  241

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه   -  242

 211189برلم       21191122، تارٌخ :  1112سارى حتى  2121/5/2هند دمحم محمود خلٌفه وشركاه   -  243

 139328برلم       21191122 ، تارٌخ : 1141سلٌمان عشم و شركاة     -شركة المهندس للتجارة  -  244

 139328برلم       21191122، تارٌخ :  1141سلٌمان عشم و شركاة     -شركة المهندس للتجارة  -  245

برلم       21191122، تارٌخ :  1142  2121/1/26سلٌمان عشم و شركاة  سارى حتى  -شركة المهندس للتجارة  -  246

139328 

 139328برلم       21191122، تارٌخ :  1141سلٌمان عشم وشركاه    -رة والصناعة شركة المهندس للتجا -  247

 139328برلم       21191122، تارٌخ :  1141سلٌمان عشم وشركاه    -شركة المهندس للتجارة والصناعة  -  248

    21191122، تارٌخ :  1142  2121/1/26سلٌمان عشم وشركاه  سارى حتى -شركة المهندس للتجارة والصناعة  -  249

 139328برلم   

 228275برلم       21191122، تارٌخ :  965  2122/12/16اشرؾ احمد شربٌنى سعودى و شركاه  سارى حتى -  251

 229765برلم       21191123، تارٌخ :  1181شرٌؾ فوزى وشركاه     -  251

 228992برلم       21191123، تارٌخ :  1116  2123/4/3هبه سٌد عبد العظٌم دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  252

 228992برلم       21191123، تارٌخ :  1116  2123/4/3احمد عبدالرحٌم دمحم وشرٌكته  سارى حتى  -  253



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 153115برلم       21191123، تارٌخ :  1115  2123/5/18اوالد كمال عطٌه  سارى حتى  -  254

 188815برلم       21191123، تارٌخ :  1161  2122/5/22ركائها  سارى حتىشركة هدى ولى هللا وش -  255

 125381برلم       21191123، تارٌخ :  1167  2124/1/6اشرؾ خٌر الدٌن  وشركاه  ساري حتً  -  256

 231144برلم       21191123، تارٌخ :  1176  2124/1/8سامح احمدعبد المجٌد الحمامى وشرٌكته  سارى حتى  -  257

    21191123، تارٌخ :  1127  2121/4/5المصراوٌه لالنتاج الفنى فرج فتحى دمحم عبد الحلٌم وشرٌكه  ساري حتً  -  258

 211594برلم   

    21191123، تارٌخ :  1127  2121/4/5المصراوٌه لالنتاج الفنى فرج فتحى دمحم عبد الحلٌم وشرٌكه  ساري حتً  -  259

 211594برلم   

 156418برلم       21191127، تارٌخ :  1164  2123/11/15هشام فودة وشركاه  سارى حتى   -  261

 161947برلم       21191127، تارٌخ :  1163  2119/7/12شرٌؾ نبٌل احمد وشركاه  سارى حتى  -  261

، تارٌخ :  1121  2123-5-19ورثة سمٌر سٌد رجب ربٌع وعنهم فاطمة حامد دمحم ابراهٌم وشركاها  ساري حتً  -  262

 229318برلم       21191127

برلم       21191127، تارٌخ :  1171دمحم نصر عبد الحلٌم وشرٌكه  مطلوب زٌاده راس المال او الؽاء االستٌراد   -  263

171886 

برلم       21191127رٌخ : ، تا 1171دمحم نصر عبد الحلٌم وشرٌكه  مطلوب زٌاده راس المال او الؽاء االستٌراد   -  264

171886 

 152233برلم       21191129، تارٌخ :  1291  2123/3/21مجدي عاطؾ رفٌله ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  265

    21191129، تارٌخ :  1399  2123/12/11شركة شمال الدلتا الزراعٌه ابراهٌم ابراهٌم شكرى وشركاه  سارى حتى  -  266

 81164برلم   

    21191129، تارٌخ :  16886  2123-8-3ولٌد ربحى كامل صالح و شرٌكته )هٌفن للنمل والرحالت(  ساري حتً  -  267

 154615برلم   

    21191129، تارٌخ :  16886  2123-8-3منى ربحى كامل صالح وشرٌكتها )هٌفن للنمل والرحالت(  ساري حتً  -  268

 154615برلم   

 97882برلم       21191129، تارٌخ :  1252  2124/2/2ؼانٌوس عزٌز وشركاه  سارى حتى بٌمن جرجس ا -  269

 97882برلم       21191129، تارٌخ :  1252  2124/2/2بٌمن جرجس اؼانٌوس عزٌز وشركاه  سارى حتى  -  271

 97882برلم       21191129، تارٌخ :  1252  2124/2/2جرجس اؼابٌوس وشرٌكه  سارى حتى  -  271

 97882برلم       21191129، تارٌخ :  1252  2124/2/2جرجس اؼابٌوس وشرٌكه  سارى حتى  -  272

 97882م   برل    21191129، تارٌخ :  1252  2124/2/2جرجس اؼابٌوس عزٌز وشركاه  سارى حتى  -  273

 97882برلم       21191129، تارٌخ :  1252  2124/2/2جرجس اؼابٌوس عزٌز وشركاه  سارى حتى  -  274

 195618برلم       21191131، تارٌخ :  1361  2119/8/17فتحى دمحم على لاسم وشركاه  سارى حتى  -  275

 195618برلم       21191131، تارٌخ :  1361  2119/8/17فتحى دمحم على لاسم وشرٌكه  سارى حتى  -  276



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 231281برلم       21191131، تارٌخ :  1416  2123-9-22اصبح ابو بكر عمر جوهر وشركاه  ساري حتً  -  277

 231281برلم       21191131، تارٌخ :  1416  2123-9-22عبد الرحمن عمر جوهر وشركاه  ساري حتً  -  278

 158127برلم       21191131، تارٌخ :  1364  2124/2/27ٌكه  سارى حتى دمحم منصور دمحم وشر -  279

 81363برلم       21191131، تارٌخ :  1361  2124/1/6تٌمور حسن امام وشركاه  سارى حتى  -  281

 81363برلم       21191131، تارٌخ :  1361  2124/1/6حنان حسن وشركاها  سارى حتى  -  281

 121576برلم       21191131، تارٌخ :  13172  2123-5-12بندارى وشرٌكه  ساري حتً طارق دمحم  -  282

 121576برلم       21191131، تارٌخ :  13172  2123-5-12طارق دمحم بندارى وشرٌكه  ساري حتً  -  283

    21191131، تارٌخ :  1415و الئحته     81لسنة  159شركه كرام لالستثمار العمارى )ش.م.م( وفما الحكام لانون  -  284

 132911برلم   

    21191131، تارٌخ :  1415و الئحته     81لسنة  159شركه كرام لالستثمار العمارى )ش.م.م( وفما الحكام لانون  -  285

 132911برلم   

 132911برلم       21191131، تارٌخ :  1415شركة كرام لالستثمار العمارى وشركاه     -  286

 132911برلم       21191131، تارٌخ :  1415شركة كرام لالستثمار العمارى وشركاه     -  287

 141864برلم       21191131، تارٌخ :  1411  4/27//2121احمد سٌد عبدالجواد مهدى وشركاه  سارى حتى  -  288

 141864برلم       21191131، تارٌخ :  1411  4/27//2121سٌد عبدالجواد و شركاه  سارى حتى  -  289

    21191131، تارٌخ :  1445  2121/12/9عبدالحمٌد محفوظ عٌسى و شرٌكة عبدالمحسن ابوالحسن حسن  سارى حتى  -  291

 138652برلم   

برلم       21191131، تارٌخ :  1429  2123/12/27وسٌلى شفٌك جاد وشرٌكه خلؾ ساوٌرس بشاى  سارى حتى  -  291

157148 

برلم       21191131، تارٌخ :  1429  2123/12/27وسٌلى شفٌك جاد وشرٌكه خلؾ ساوٌرس بشاى  سارى حتى  -  292

157148 

 157148برلم       21191131، تارٌخ :  1429  2123/12/27وسٌلى شفٌك جاد و شرٌكته  سارى حتى  -  293

 157148برلم       21191131ارٌخ : ، ت 1429  2123/12/27وسٌلى شفٌك جاد و شرٌكته  سارى حتى  -  294

 75291برلم       21191131، تارٌخ :  1481اسماعٌل عزت وشركاه     -  295

 75291برلم       21191131، تارٌخ :  1482  2122/8/29اسماعٌل عزت وشركاه  سارى حتى  -  296

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1454عبد النبى  ٌوسؾ طاٌع  وشرٌكته     -  297

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1454عبد النبى  ٌوسؾ طاٌع  وشرٌكته     -  298

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1455  2123/9/27عبد النبى  ٌوسؾ طاٌع  وشرٌكته  سارى حتى  -  299

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1455  2123/9/27عبد النبى  ٌوسؾ طاٌع  وشرٌكته  سارى حتى  -  311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1454منال و شرٌكها     -  311

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1454منال و شرٌكها     -  312

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1455  2123/9/27حتى منال و شرٌكها  سارى  -  313

 123341برلم       21191131، تارٌخ :  1455  2123/9/27منال و شرٌكها  سارى حتى  -  314

برلم       21191131، تارٌخ :  1461  2123/12/7دمحم محروس مسعد ابراهٌم وشركاه كرم مسعد ابراهٌم  سارى حتى  -  315

97246 

 77124برلم       21191131، تارٌخ :  1472  2122-2-2ماجد منصور وشركاه  ساري حتً  -  316

، تارٌخ :  1472  2122-2-2/ عمرو منصور وشركاه  ساري حتً 1الشركة المصرٌة للتجارة والمماوالت اٌجٌبكو م -  317

 77124برلم       21191131

 175953برلم       21191131، تارٌخ :  1473عثمان رشاد محمود عثمان وشركاه     -  318

 175953برلم       21191131، تارٌخ :  1474  2121/4/1عثمان رشاد محمود عثمان وشركاه  سارى حتى  -  319

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 117117برلم       21191111لبركه مصر ، تارٌخ : هانى احمد فاٌز  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن ا -  1

 94981برلم       21191117عبد التواب عبد العزٌز سٌد  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن االستثمار الربى ، تارٌخ :  -  2

 112122برلم       21191127سٌؾ الدٌن حسن دمحم دروٌش  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى ، تارٌخ :  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 53127برلم       21191116شركه النسمه للصناعات الؽذائٌه  شطب رهن تجاري لصالح البنن االهلً ، تارٌخ :  -  1

 115176برلم       21191119ا للصناعات الؽذائٌه  تجدٌد رهن تجارى صاللح بنن الماهره ، تارٌخ : شركة مصر أروب -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191119شركة الوفاء للتجارة الدولٌة )كامل الدسولى وشركاه(  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهره ، تارٌخ :  -  3

79381 

 117716برلم       21191111شادٌه عباس وشرٌكها  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن البركه مصر ، تارٌخ :  -  4

 78514برلم       21191116شركة الفتوح العمارٌة ش. م. م  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن الماهرة ، تارٌخ :  -  5

 142522برلم       21191121بنن االهلً المصري ، تارٌخ : دمحم امام بسطاوى وشركاه  تجدٌد رهن تجارى لصالح  -  6

برلم       21191127نظارات محمود كمال الطٌبة وشرٌكته  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  7

91437 

 114822برلم       21191131سلوى  فتحى وشركائها  لٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلً المصري ، تارٌخ :  -  8

لٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلً المصري ، تارٌخ :   81لسنة  159شركة مركز الدلى لالشعه ش م م لانون  -  9

 114822برلم       21191131

 114822برلم       21191131سلوى  فتحى وشركائها  لٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلً المصري ، تارٌخ :  -  11

لٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلً المصري ، تارٌخ :   81لسنة  159كة مركز الدلى لالشعه ش م م لانون شر -  11

 114822برلم       21191131

 114822برلم       21191131سلوى  فتحى وشركائها  لٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلً المصري ، تارٌخ :  -  12

لٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلً المصري ، تارٌخ :   81لسنة  159م م لانون شركة مركز الدلى لالشعه ش  -  13

 114822برلم       21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


