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عن تورٌدات ادوات مكتبٌة  34177برلم  25195151، لٌد فى  555550555هبة عٌد حسن سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عزبة ابو لٌل الدور الثانى -شارع دمحم لطب متفرع من ش محروس  21ة : ومدرسٌة ومستلزمات المكاتب ، بجه

عن تورٌات  34229برلم  25195116، لٌد فى  15550555نادر غطاس عبد المالن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش الوزٌر حسن 5عمومٌة وتعبئة مالبس دون المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

برلم  25195135، لٌد فى  255550555عمال الكهرومٌكانٌكا والتٌار الخفٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء البنا ال -  3

 شارع حنفى محمود من الترعة البواللٌة 5عن اعمال الكهرومٌكانٌكا والتٌار الخفٌف ، بجهة :  34273

عن نمل المواد  34258برلم  25195113د فى ، لٌ 155550555دمحم صبحً حسن احمد لملوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

( 3البترولٌه) فٌما عدا السوالر والبنزٌن (وتورٌدات )بعد استصدار التراخٌص الالزمه( ، بجهة : محل بالدور االرضً بالعمار )

 الزاوٌه الحمراء -ارض الجنٌنه  -شارع سٌد عبد الفتاح 

عن مماوالت  34255برلم  25195115، لٌد فى  125550555رأس ماله ،   احمد دمحم سٌد دمحم عبد الخالك  ، تاجر فرد ، -  5

 شارع شبرا 128وتورٌد عمال ومستلزمات فنادق ، بجهة : 

عن تجارة  34235برلم  25195116، لٌد فى  55550555صالح هاللى عبدالصبور سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 157الثانى االرضى وحده رلم  مالبس جاهزة ، بجهة : جراج العتبة بالدور

عن  34255برلم  25195123، لٌد فى  155550555مصطفى عبدالرحمن محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 الدور االول -ش البٌدق  19تورٌدات عامة وتصدٌر ، بجهة : 

عن مطعم تٌن  34259برلم  25195113 ، لٌد فى 55550555جوزٌف جورج نجٌب مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 روض الفرج -لسم روض الفرج  -شارع ابن فضل هللا العمرى  81اواي ، بجهة : 

عن بٌع مأكوالت وسندوتشات  34217برلم  25195114، لٌد فى  35550555مجدى للمأكوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 رضىمحل بالدور اال -شارع شٌبان  26لحوم ، بجهة : 

عن جزارة ، بجهة :  34221برلم  25195115، لٌد فى  155550555معتز سعد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 العتبة -ش سوق الخضار  139

عن  34179برلم  25195151، لٌد فى  155550555شرٌهان وحٌد صبرى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الواٌلً -ش مستشفً الدمرداش  11مكتبٌه ، بجهة : تورٌدات عمومٌه و

 34254برلم  25195115، لٌد فى  255550555مكتب عمار لتورٌدات المحاصٌل الزراعٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 شارع معمل االلبان 19عن تورٌد حاصالت زراعٌة ، بجهة : 

عن تورٌد عماله  34247برلم  25195121، لٌد فى  155550555اله ،  دمحم محمود احمد الغاوي  ، تاجر فرد ، رأس م -  13

 الساحل -الخلفاوي  -شارع نصر الهورٌنً  1داخلٌه وعمال خدمات الدلٌفرى ، بجهة : 

عن بٌع معجنات ،  34246برلم  25195121، لٌد فى  125550555بدر جالل بدر عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 روض الفرج -ا ( شارع ترعه جزٌره بدران  85العمار رلم )بجهة : محل ب
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عن مماوالت ،  34185برلم  25195153، لٌد فى  1555550555سعٌد جرس سعٌد جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 محل باالرضى -حارة الطاهرة أرض اٌوب  13بجهة : 

عن مكتب رحالت  34252برلم  25195115، لٌد فى  155550555دمحم فهٌم حجازى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش الشٌخ دسولى م .الجندول 2داخل جمهورٌة مصر العربٌة ، بجهة : شمة بالعمار رلم 

عن بٌع اسالن  34223برلم  25195115ى ، لٌد ف 155550555جاد ابو الحسن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 بالدور االرضى 3أ شارع عبد الحك السنباطى محل رلم  6أ  4كهربائٌة ، بجهة : 

عن تجارة  34232برلم  25195117، لٌد فى  155550555دمحم وجدى عباس سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ش بن موسى 5الحصالت الزراعٌة ، بجهة : 

عن تجارة  34264برلم  25195129، لٌد فى  3555550555د عبد الفتاح عبد الرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناه -  19

 ش جزٌرة بدران 73ادوات كهربائٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

اره مالبس عن تج 34182برلم  25195152، لٌد فى  555550555لٌلً سامً ٌس سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 شبرا -ش شٌكوالنً من ش شبرا  9وشنط واحذٌه حرٌمً ، بجهة : 

عن تجاره الكتب  34195برلم  25195156، لٌد فى  25550555محمود كامل هرٌدي السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 الزاوٌه الحمراء -ش الجزائر ارض الجنٌنه  5واالدوات المكتبٌه ، بجهة : 

عن  34195برلم  25195158، لٌد فى  1555550555نى عبدالحمٌد سٌد احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالغ -  22

 مٌدان العتبة 3بٌع عدسات والنظارات الشمسٌة ، بجهة : 

عن ورشة مالبس ،  34199برلم  25195159، لٌد فى  255550555على السٌد احمد خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بالدور االرضى 3مساكن الزاوٌة الحمراء شمة رلم  -2مدخل رلم  2بجهة : بلون رلم 

عن مماوالت  34228برلم  25195116، لٌد فى  155550555رٌمون رفعت فاٌك كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 الماهره -الساحل  -ش شبرا  275وانشاءات مبانً ، بجهة : 

عن مكتبة دون طباعة  34253برلم  25195123، لٌد فى  55550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    امل سمٌر لبٌب جٌد -  25

 ش امام ابوطالب ابن رشٌد 25الكتب ، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن صالة بلٌاردو ،  34254برلم  25195127، لٌد فى  155550555فادى رامى مكرم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش ابو طالٌة 41 بجهة :

عن بٌع مالبس  34178برلم  25195151، لٌد فى  555550555شرٌف ابراهٌم شملول بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 شبرا -شٌكوالتً  -ش المستشفً  27جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  34176برلم  25195151، لٌد فى  55550555حسام الدٌن محً دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 الواٌلً -ش فهمً العباسٌه  26االدوات المكتبٌه والكتابٌه ، بجهة : 

عن ورشة  34251برلم  25195159، لٌد فى  155550555مركز بدر الصالح السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 الحالمش الشركات م . ا 19اصالح سٌارات ، بجهة : 

عن بالى استٌشن  34216برلم  25195114، لٌد فى  255550555دٌنا دمحم ابراهٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

-12-12فى  4761فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمةولد تم الحصول على الموافمة االمنٌة رلم 

 ش العباسٌة 45، بجهة :  2518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  34212برلم  25195114، لٌد فى  155550555شروق عماد فاروق دمحم جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الواٌلً -ش التبرٌزى العباسٌه  14تورٌدات مستلزمات كهربائٌه ومعندٌه ، بجهة : 

عن مكتب تصوٌر دون  34237برلم  25195117، لٌد فى  555550555هند دمحم سعد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 أ شارع السرجانى عبده باشا العباسٌة 35خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن مالبس  34248برلم  25195121، لٌد فى  1555550555فرحان عٌد كامل سوٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 الماهره -الزاوٌه الحمراء  -ش الجزائر  59جاهزه ، بجهة : 

عن تورٌدات  34268برلم  25195129، لٌد فى  55550555دمحم حسٌن محى الدٌن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش العباسٌة 2عمومٌة ، بجهة : 

عن التصدٌر  34196برلم  25195158، لٌد فى  255550555عالء خلف هللا احمد علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 روض الفرج -مساكن ناصر ش عبٌد  23جهة : واداره الكافٌهات ، ب

عن صٌدلٌة ، بجهة :  34255برلم  25195159، لٌد فى  155550555صٌدلٌة د / مٌنا مجدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش البلمٌنى 36

عن تورٌد فضٌات ،  34241برلم  25195125، لٌد فى  55550555ابانوب نادى فهمى حلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ش ابن الكورانى 26بجهة : 

عن مكتب  34198برلم  25195158، لٌد فى  455550555عبد المسٌح فولً شفٌك بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 الساحل -ش احمد حلمً  -مٌدان فٌكتورٌا  -ش المزلمان  2تاجٌر سٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  34211برلم  25195113، لٌد فى  55550555متٌاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابانوب صالح عٌاد -  39

 شارع الكرجى من شارع شبرا 22داخلٌة ، بجهة : عمار رلم 

عن تورٌدات عمومٌة ،  34233برلم  25195117، لٌد فى  35550555جمال دمحم جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش شبرا 188الدور االرضى عمار بجهة : حجرة 

عن تورٌدات  34265برلم  25195128، لٌد فى  125550555مٌراند زهٌر نجٌب لالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش ٌوسف وهبى 21عمومٌة ، بجهة : 

عن تجارة اللحوم  34265برلم  25195129، لٌد فى  555550555ٌاسر حافظ احمد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 13ش ابن ادرٌس من ادرٌس راغب محل رلم  11والجزارة ، بجهة : 

عن مماوالت  34185برلم  25195151، لٌد فى  555550555احمد سعٌد عبد العال سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 روض الفرج -شارع السٌوفً  8متكامله تورٌدات وصٌانه ، بجهة : 

عن تورٌد  34277برلم  25195135، لٌد فى  55550555ب رضوان عبد الراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان غال -  44

 ش سعد حنفى من ش ذو الفمار 45مشغوالت ٌدوٌة ، بجهة : 

عن تجارة مستلزمات  34219برلم  25195114، لٌد فى  155550555ربٌع دمحم عوٌس سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 داخل ممر الموسكى 13ش ابو الحسن محل  15مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن تدرٌب لغات  34225برلم  25195115، لٌد فى  555550555عالء الدٌن حسن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 بالدور االول فوق االرضى 2شارع صالح ذو الفمار شمه 5فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

عن ورشة احذٌة  34234برلم  25195117، لٌد فى  155550555احمد حسٌن طه عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47
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عن  34259برلم  25195128، لٌد فى  555550555احمد محمود عبد الفتاح ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

ش احمد مسعود م  37ٌص الالزمه ، بجهة : بالٌستٌشن وتصوٌر مستندات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخ

 الزاوٌه الحمراء -النور 

عن بٌع  34194برلم  25195158، لٌد فى  155550555محروس شكرى عبد السمٌع حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

ش  12بعد االرضى و بالدور الثانى  3ش دسولى مكتب  8مالبس جاهزه جمله دون المالبس العسكرٌه ومستلزماتها ، بجهة : 

 الجٌش ) مول تسٌباس (

عن مماوالت  34262برلم  25195128، لٌد فى  1555550555باسم عبدهللا دمحم لبٌب عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش الفرٌك محمود شكرى 12عامة وتورٌد مستلزمات البناء ، بجهة : 

عن تجاره  34274برلم  25195135، لٌد فى  555550555رأس ماله ،  حماده لناوي سعدي دمحم علً  ، تاجر فرد ،  -  51

 الموسكً -ش ممتاز من ش دمحم علً  1وتوزٌع اجهزه المحمول والكمبٌوتر ومستلزماتها ، بجهة : 

عن مماوالت شركات  34275برلم  25195135، لٌد فى  55550555نشأت فارس نظٌر خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 حجرة من شمة الدور االرضى -ش وابور طوسون  85اع عام ، بجهة : لط

عن بٌع  34225برلم  25195114، لٌد فى  155550555احمد عبدالكرٌم عبدالجلٌل عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش الترعة البواللٌة 125زهور العمال الدٌكورات ، بجهة : 

عن مماوالت عمومٌة ،  34215برلم  25195114، لٌد فى  155550555فرد ، رأس ماله ،   اسامة دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر -  54

 ش الجمهورٌة 9بجهة : 

عن تورٌدات  34244برلم  25195121، لٌد فى  555550555ثرٌا مصطفً عمر مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 رجروض الف -ش خالط حجره بالدور االرضً  31عمومٌه ، بجهة : 

عن ورشه احذٌه ،  34242برلم  25195121، لٌد فى  255550555دمحم عمر علً دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 الزاوٌه الحمراء -ش شركات البترول  255بجهة : العمار رلم 

عن معرض بٌع  34243برلم  25195121، لٌد فى  255550555والء دمحم عبد العزٌز امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 1بورسعٌد محل رلم  545ش الظاهر وٌحمل  81/79حلوه ، بجهة : 

عن تجاره  34252برلم  25195123، لٌد فى  455550555خالد سٌد حسانٌن مرغنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 الموسكً -المحل االرضً  -ش الدرب الجدٌد  5المالبس الجاهزه جمله ، بجهة : 

عن  34269برلم  25195129، لٌد فى  155550555اسامة عبد الظاهر احمد عبد السمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش الجٌش 3بالدور االرضى وهو  2مٌدان العتبة محل  15تجارة العطور ، بجهة : 

عن مصنع دخان  34181برلم  25195152، لٌد فى  555550555نشأت جوده مهدي عرفات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 الواٌلً -ش الشماع  36المعسل ، بجهة : 

عن مماوالت  34197برلم  25195158، لٌد فى  555550555صفوت راضً فهمً زخارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 روض الفرج -ش عٌاد بن  23عمومٌه ، بجهة : 

عن تجارة احذٌة ،  34256برلم  25195113، لٌد فى  255550555 على حسن سالم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  62

 ش الطمار محل باالرضى 46بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  34249برلم  25195123، لٌد فى  55550555محمود اٌوب احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الساحل -ش محمود الحصرى 6عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن استٌراد وتصدٌر  34272برلم  25195135، لٌد فى  5555550555 بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عاشور دمحم -  64

 العباسٌة مول الظاهر  2، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19بالننسبة لالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

عن تورٌدات  34271برلم  25195129فى  ، لٌد 555550555هدى كامل محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 الدور السادس 12ش ذو الفمار غرفة من شمة رلم  15عمومٌة ، بجهة : 

عن بماله سرجه ، بجهة  34187برلم  25195156، لٌد فى  55550555احمد شولً علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 الماهره -الظاهر  -شاع ابن خلدون  21: 

عن تورٌدات  34193برلم  25195158، لٌد فى  155550555ابراهٌم السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سامى -  67

 2محل رلم  -ش شبرا  265عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  34218برلم  25195114، لٌد فى  555550555سامى صبحى بنٌامٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ش سلٌمان بدوى 1ة : عامة ، بجه

عن استٌراد  34238برلم  25195125، لٌد فى  5555550555ٌونان عابدٌن برسوم صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ش روض الفرج 72وتصدٌر وتوكٌالت وتورٌدات ، بجهة : 

عن تجارة الكتب  34258برلم  25195127، لٌد فى  55550555احمد صابر احمد خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش الفردوس 15واالدوات الكتابٌة دون اصدار الكتب والصحف والمجالت ، بجهة : 

عن تورٌد  34266برلم  25195129، لٌد فى  155550555اشرف مصطفى شحاتة صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بالدور االرضى مول العتبة 55حل ش عبد الحك السنباطى م 16/14/4ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن فطاطرى ، بجهة  34183برلم  25195153، لٌد فى  15550555ولٌد على سالمة محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 مكرر ش عبد المادر طه 1: 

عن ورشة  34278لم بر 25195131، لٌد فى  155550555دمحم عبدالسالم دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 عطفة السباط من الطمار 9احذٌة ، بجهة : 

عن مكتب  34222برلم  25195115، لٌد فى  155550555محمود احمد ابو زٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ش معمل التكرٌر 21تورٌدات عمالة داخلٌة دون اعمال االمن والحراسة ، بجهة : 

عن تجاره ادوات  34251برلم  25195123، لٌد فى  55550555فادي منٌر جاد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 الزاوٌه الحمراء -شارع الجمهورٌه  35بلون محل  26كهربائٌه ، بجهة : 

عن ورشة سباكة  34256رلم ب 25195127، لٌد فى  555550555سامٌة محمود جودة خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ش دمحم امٌن مدٌنة االحالم 13وبرادة وحدادة ومكاتب الصاج دوالٌب ، بجهة : 

عن بالى استٌشن فٌما  34275برلم  25195129، لٌد فى  255550555احمد ماجد فتحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 5شارع رمسٌس محل رلم  216مة ، بجهة : عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالز

عن تورٌدات  34184برلم  25195153، لٌد فى  55550555دمحم فتحى دمحم على بهجت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 شارع البراد العباسٌة 4عمومٌة ، بجهة : 

عن مالبس جاهزه جمله  34189برلم  25195156، لٌد فى  155550555احمد جابر دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 شبرا -شارع الترعه البواللٌه شبرا من ناحٌه حاره ادٌب تران الماهره 35، بجهة : 

عن تصدٌر ،  34214برلم  25195114، لٌد فى  255550555محمود حمدى احمد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 شارع العروسى 24بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع وتجارة منتجات  34231برلم  25195117، لٌد فى  55550555 محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد دمحم -  81

 بعد االرضى 2ش لٌبون شمه بالدور  11جلدٌة ، بجهة : 

عن تجارة المالبس  34245برلم  25195121، لٌد فى  255550555عفاف صادق وهبه عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 الدور الرابع -ش الجٌش مول تسباس  12لجاهزة جمله ، بجهة : ا

عن مكتب  34261برلم  25195128، لٌد فى  55550555كرٌم رمضان محرص على عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 حجرة من شمة بالدور االول العلوى -ش ابراهٌم عتابً من ش احمد عرالً  3رحالت داخلٌه ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عصام على عبد العال عامر وشركاه   شركة  ،  مزاولة االعمال السٌاحٌة فمرة ) أ ( وعلى االخص الرحالت الفردٌة  -  1

ر من خدمات وامتالن وتشغٌل وسائل والجماعٌة وبٌع وصرف تذاكر السفر على وسائل النمل المختلفة وتمدٌم كل ما ٌحتاجه المساف

والمعدل بالمانون  77ل /  383النمل المختلفة وتمثٌل شركات المالحة والطٌران والوكالة وكافة االنشطة التى ٌسمح بها لانون 

برلم  25195158،لٌدت فى  25555550555بمزاولتها او اى لوانٌن أخرى معدلة او موسعه له    ،رأس مالها    83/118

، عن مزاولة االعمال السٌاحٌة فمرة ) أ ( وعلى االخص الرحالت الفردٌة والجماعٌة وبٌع وصرف تذاكر السفر على  34192

وسائل النمل المختلفة وتمدٌم كل ما ٌحتاجه المسافر من خدمات وامتالن وتشغٌل وسائل النمل المختلفة وتمثٌل شركات المالحة 

بمزاولتها او اى لوانٌن أخرى  83/118والمعدل بالمانون  77ل /  383ٌسمح بها لانون  والطٌران والوكالة وكافة االنشطة التى

 شارع كورنٌش النٌل -اغاخان فوق البوار  -برج ) ج د (  -بالدور االول  21معدلة او موسعه له ، بجهة : شمة رلم 

راضى لصالح الغٌر وبٌع وشراء االراضى فتحٌة احمد حمودة وشرٌكتها   شركة  ،  تجارة العمارات كالبٌع وشراء اال -  2

، عن تجارة العمارات كالبٌع  34236برلم  25195117،لٌدت فى  1555550555والعمارات لصالح الشركة   ،رأس مالها   

بشارع الصبان مٌدان الجٌش  1وشراء االراضى لصالح الغٌر وبٌع وشراء االراضى والعمارات لصالح الشركة ، بجهة : عمار رلم 

 لدور االرضىا

حسام فتحى عبد الرحمن مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت المتكاملة والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  3

 ش المنٌاوى 11، عن المماوالت المتكاملة والتورٌدات العمومٌة ، بجهة :  34186برلم  25195153،لٌدت فى  185550555

ركة  ،  دعاٌة واعالن وتصمٌمات هندسٌة ) فٌما عدا المجالت واالنترنت وبعد الحصول على دمحم احمد توحٌد وشرٌكاه   ش -  4

، عن دعاٌة واعالن وتصمٌمات  34239برلم  25195125،لٌدت فى  1555550555التراخٌص الالزمة (   ،رأس مالها   

شارع سكة حدٌد السوٌس منشٌة  28بجهة : هندسٌة ) فٌما عدا المجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، 

 الصدر

غادة محسن محمود وشرٌكها   شركة  ،  ادارة المشروعات الهندسٌة واعداد دراسات الجدوى للمشروعات ) فٌما عدا  -  5

، عن  34226برلم  25195115،لٌدت فى  1555550555االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة (   ،رأس مالها   

ارة المشروعات الهندسٌة واعداد دراسات الجدوى للمشروعات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، اد

 ش دانش مٌدان عبده باشا لسم الواٌلى 6بجهة : 

 155550555الها   شركة النمر لتجارة المعادن ) دمحم سٌد دمحم النمر وشركاه (   شركة  ،  مكتب لتجارة المعادن   ،رأس م -  6

 بالدور االرضى 4ب شارع النزهة شمه رلم  41، عن مكتب لتجارة المعادن ، بجهة :  34215برلم  25195113،لٌدت فى 

رومانى وكرستٌنا   شركة  ،  كافٌترٌا تجهٌز وتمدٌم كافة انواع االغذٌة والمشروبات دون المشروبات الكحولٌة   ،رأس مالها    -  7

، عن كافٌترٌا تجهٌز وتمدٌم كافة انواع االغذٌة والمشروبات دون المشروبات  34263برلم  25195128ت فى ،لٌد 55550555

 الكحولٌة ، بجهة : كافٌترٌا بمدخل منطمة الكافٌترٌات والمطاعم التى تمع فى العباسٌة خان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  255550555،رأس مالها      دمحم احمد جمعة السٌد وعبدهللا ناصر ٌوسف حسٌن   شركة  ،  صٌانة السٌارات -  8

 أ ش عظٌم الدولة 9، عن صٌانة السٌارات ، بجهة : حجرة بالدور االرضى بالعمار رلم  34191برلم  25195156

 25195127،لٌدت فى  155550555الشٌماء مدحت عبد العظٌم وشرٌكها   شركة  ،  تجارة ادوات تجمٌل   ،رأس مالها    -  9

 شارع دار الكتب المصرٌة الدور الرابع 6ن تجارة ادوات تجمٌل ، بجهة : ، ع 34257برلم 

،لٌدت فى  155550555شركة خالد حسٌن ودمحم ٌوسف   شركة  ،  مطعم مشوٌات ووجبات ومأكوالت   ،رأس مالها    -  15

 بدوى ش متولى غنٌم من احمد 4، عن مطعم مشوٌات ووجبات ومأكوالت ، بجهة :  34235برلم  25195117

محمود دمحم الحجار وشرٌكه   شركة  ،  ادارة واستئجار وانشاء مراكز الغوص واالنشطة بكافة انواعها واالكواسنتر   ،رأس  -  11

، عن ادارة واستئجار وانشاء مراكز الغوص واالنشطة بكافة انواعها  34224برلم  25195115،لٌدت فى  1555550555مالها   

 ح كامل روفائٌل 4رفة من شمة بالدور االرضى واالكواسنتر ، بجهة : غ

،لٌدت فى  155550555ورثةجمٌل عبدالمالن بشاى )اٌهاب جمٌل عبدالمالن وشركاه(   شركة  ،  ترزى  ،رأس مالها    -  12

 ش احمد بدوي الدور االرضى1، عن ترزى ، بجهة :  34279برلم  25195131

 25195129،لٌدت فى  155550555صٌانة الحاسبات دون االنترنت   ،رأس مالها   هانى السٌد ونٌفٌن حسٌن   شركة  ،   -  13

 شارع الفردوس امتداد احمد سعٌد 21الدور السادس برج ج  2، عن صٌانة الحاسبات دون االنترنت ، بجهة : شمة  34267برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25195115، وفى تارٌخ    28266سمعان عونً شولً مسان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25195113، وفى تارٌخ    35328،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عالء فرج عثمان فرح    - 2

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25195113، وفى تارٌخ    27898مكتب رحالت امال ٌوسف ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195113، وفى تارٌخ    27898ابراهٌم بطرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  أمال ٌوسف   - 4

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  ترن    25195113، وفى تارٌخ    33555شرٌف حسن سعٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 التجارة

تم محو/شطب السجل     25195115، وفى تارٌخ    33789ممار عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مٌنا نبٌل عوض    - 6

 أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  ترن    25195117، وفى تارٌخ    31555رشا محمود على زٌنهم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 التجارة

تم محو/شطب السجل     25195125، وفى تارٌخ    32683ٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مجدي مكرم اسحاق سع   - 8

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25195127، وفى تارٌخ    25889كوثر شاذلً منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    31328مٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عاصم عبد الح   - 15

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25195127، وفى تارٌخ    32222فادى لطٌف مٌالد فهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر محو    25195127، وفى تارٌخ    9361 ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عنتر دمحم   - 12

 للوفاه

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    35565احمد مٌالد على عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 أمر محو اللغاء الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    25599دمحم عبدالهادى عبدالرؤوف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 امر محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل  امر    25195128، وفى تارٌخ    31437دمحم على حسٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195129، وفى تارٌخ    29389امنٌه ناجى دمحم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 ترن التجارة

تم محو/شطب السجل  ترن    25195129، وفى تارٌخ    26486خالد حسن دمحم راشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 التجارة

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195156وفً تارٌخ ،   24466شارلى سمٌر وهبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   5555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195158وفً تارٌخ ،   33961فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبد الوهاب امٌن سرور  تاجر  -  2

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195158وفً تارٌخ ،   25558سٌد على كمال احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   9555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف  تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ ،   35571عوٌضه لطفً عوٌضه حنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195159وفً تارٌخ ،   35539دمحم محمود احمد السارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195159وفً تارٌخ ،   35539 محمود احمد السارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  6

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  25195115وفً تارٌخ ،   27568هانً عبدهللا دمحم عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195115وفً تارٌخ ،   32431أدم عاطف عبد المطلب عبد ربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195113وفً تارٌخ ،   33957احمد زكً دمحم شكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  25195114وفً تارٌخ ،   26272منال دمحم عبد الهادي سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195115وفً تارٌخ ،   33655مبرون محمود مبرون ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195115وفً تارٌخ ،   14545فٌكتور لطفى  لٌصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف التأشٌر:   تم تعدٌل رأس ا  25195115وفً تارٌخ ،   14545فكتور لطفى لٌصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   3555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195115وفً تارٌخ ،   18575د / اٌمان لوز لبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195115وفً تارٌخ ،   23559كارى  مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سامى بطرس م -  15

 جنٌه   155550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال  25195115وفً تارٌخ ،   26545سعٌد سعد فؤاد عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195115وفً تارٌخ ،   26545الماضى لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195117وفً تارٌخ ،   34212شروق عماد فاروق دمحم جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195119وفً تارٌخ ،   33992محمود عادل محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195121وفً تارٌخ ،   34152سامح نادى فؤاد ناشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 ٌه جن  15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195123وفً تارٌخ ،   29569حسام الدٌن دمحم عبدالاله سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195123وفً تارٌخ ،   35983حسٌن سامى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195129وفً تارٌخ ،   24766ناصر ولٌم مٌخائٌل تاوضروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195135وفً تارٌخ ،   16258هانى سعد  رزق هللا سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   35555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195131وفً تارٌخ ،   34249محمود اٌوب احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195131وفً تارٌخ ،   29411عبد المعطى عبد الرحٌم عبد المعطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   155550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  34176حسام الدٌن محً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الواٌلً -ش فهمً العباسٌه  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  26621اٌهاب عبد الخالك دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -مدٌنه نصر  -شارع احمد حسن  -المنطمه التاسعه  - 11بلون  - 15الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل باالرضً بالمطعه 

 مكتب سجل تجارى الماهرة الرئٌسى  425752 رلم لٌد 135رلم اٌداع  -الماهره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195151وفً تارٌخ  34177هبة عٌد حسن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 عزبة ابو لٌل الدور الثانى  -شارع دمحم لطب متفرع من ش محروس  21

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  34179فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌهان وحٌد صبرى احمد دمحم ، تاجر  -  4

 الواٌلً -ش مستشفً الدمرداش  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  34178شرٌف ابراهٌم شملول بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 شبرا -ٌكوالتً ش -ش المستشفً  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  34185احمد سعٌد عبد العال سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 روض الفرج -شارع السٌوفً  8الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25195151وفً تارٌخ  34175العزب عبدهللا العزب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 العباسٌة -ش ٌشبن من ش االفضل  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195152وفً تارٌخ  34182لٌلً سامً ٌس سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 شبرا -ش شٌكوالنً من ش شبرا  9، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  34181ده برلم    نشأت جوده مهدي عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  9

 الواٌلً -ش الشماع  36الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  31545حسٌن ابراهٌم حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 باسٌه الماهرهشارع دانش الع 4/6الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  34184دمحم فتحى دمحم على بهجت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 شارع البراد العباسٌة  4الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25195153وفً تارٌخ  34183ولٌد على سالمة محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 مكرر ش عبد المادر طه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  34185سعٌد جرس سعٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 محل باالرضى -حارة الطاهرة أرض اٌوب  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  34188لم    احمد صدٌك حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  14

 بسنتر خان العباسٌة  5، س 4، س 3، س  2الـتأشٌر:   ، س

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195156وفً تارٌخ  34189احمد جابر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 شبرا -من ناحٌه حاره ادٌب تران الماهرهشارع الترعه البواللٌه شبرا  35

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  34195محمود كامل هرٌدي السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الزاوٌه الحمراء -ش الجزائر ارض الجنٌنه  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195156وفً تارٌخ  34187  احمد شولً علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  17

 الماهره -الظاهر  -شاع ابن خلدون  21، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  34198عبد المسٌح فولً شفٌك بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الساحل -ش احمد حلمً  -مٌدان فٌكتورٌا  -ش المزلمان  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  34196عالء خلف هللا احمد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 روض الفرج -مساكن ناصر ش عبٌد  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195158فً تارٌخ و 34195عبدالغنى عبدالحمٌد سٌد احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 مٌدان العتبة  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  34197صفوت راضً فهمً زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 روض الفرج -ش عٌاد بن  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  34194رد ،  سبك لٌده برلم    محروس شكرى عبد السمٌع حسن ، تاجر ف -  22

 ش الجٌش ) مول تسٌباس ( 12بالدور الثانى بعد االرضى و  3ش دسولى مكتب  8وصف الـتأشٌر:   ، 

وصف الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 25195158وفً تارٌخ  29334امال دمحم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 االزبٌكٌه -فاترٌنه باالرضً  -شارع سوق التوفٌمٌه  18، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195159وفً تارٌخ  29334امال دمحم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

  4مدخل  2، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195159وفً تارٌخ  34199جر فرد ،  سبك لٌده برلم    على السٌد احمد خلٌفة ، تا -  25

 بالدور االرضى  3مساكن الزاوٌة الحمراء شمة رلم  -2مدخل رلم  2، بلون رلم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25195159وفً تارٌخ  34251مركز بدر الصالح السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش الشركات م . االحالم 19الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  34255صٌدلٌة د / مٌنا مجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش البلمٌنى  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  32431أدم عاطف عبد المطلب عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 شارع مسٌحة صالح من شارع شحاته سعد 5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195115وفً تارٌخ  34252دمحم فهٌم حجازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ش الشٌخ دسولى م .الجندول 2، شمة بالعمار رلم 

تم تعدٌل  25195115وفً تارٌخ  34254مكتب عمار لتورٌدات المحاصٌل الزراعٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 شارع معمل االلبان 19العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  34253أشرف نصحى جرس نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش ابو طاحون  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  34255احمد دمحم سٌد دمحم عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 شارع شبرا 128أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  29775دمحمى ابراهٌم دمحم باشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 المنطمه الثامنه -ش جمال الدٌن دوٌدار  49الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113ً تارٌخ وف 34211ابانوب صالح عٌاد متٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 شارع الكرجى من شارع شبرا 22الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195113وفً تارٌخ  34256على حسن سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش الطمار محل باالرضى  46، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  34258لملوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صبحً حسن احمد -  36

 الزاوٌه الحمراء -ارض الجنٌنه  -( شارع سٌد عبد الفتاح 3الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضً بالعمار )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113ٌخ وفً تار 34259جوزٌف جورج نجٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 روض الفرج -لسم روض الفرج  -شارع ابن فضل هللا العمرى  81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  34212شروق عماد فاروق دمحم جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الواٌلً - ش التبرٌزى العباسٌه 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  34214محمود حمدى احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 شارع العروسى  24الـتأشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 25195114وفً تارٌخ  34225احمد عبدالكرٌم عبدالجلٌل عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش الترعة البواللٌة 125وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195114وفً تارٌخ  34217مجدى للمأكوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 محل بالدور االرضى  -شارع شٌبان  26

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195114وفً تارٌخ  34215اسامة دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش الجمهورٌة 9، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  34216دٌنا دمحم ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش العباسٌة 45الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195114وفً تارٌخ  34219لٌده برلم     ربٌع دمحم عوٌس سٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  44

 داخل ممر الموسكى  13ش ابو الحسن محل  15، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  34218سامى صبحى بنٌامٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  ش سلٌمان بدوى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  34222محمود احمد ابو زٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش معمل التكرٌر  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  23559سامى بطرس مكارى  مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش خلوصى  115بالعمار  1ـتأشٌر:   ، محل رلم ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  26545سعٌد سعد فؤاد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ش مٌدان فخرى 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25195115وفً تارٌخ  26545الماضى لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ش مٌدان فخرى 3, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  34225عالء الدٌن حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بالدور االول فوق االرضى 2شارع صالح ذو الفمار شمه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  34223ابو الحسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جاد -  51

 بالدور االرضى  3أ شارع عبد الحك السنباطى محل رلم  6أ  4الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25195115وفً تارٌخ  34221معتز سعد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 العتبة -ش سوق الخضار  139الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  34228رٌمون رفعت فاٌك كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الماهره -الساحل  -ش شبرا  275الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  34229سبك لٌده برلم     نادر غطاس عبد المالن سلٌمان ، تاجر فرد ،  -  54

 ش الوزٌر حسن  5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25195116وفً تارٌخ  32949محمود حسن ابراهٌم عبداللطٌف صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الدور االرضى 2باسٌة محل رلم الع -ش بن عبادة االنصارى  18, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  34227دمحم صالح عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 غرفة الملٌوبٌة 28556السجل الرئٌسى رلم  -الماهرة  -روض الفرج  -ش الكحال  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  34235د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح هاللى عبدالصبور سٌ -  57

  157الـتأشٌر:   ، جراج العتبة بالدور الثانى االرضى وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  34232دمحم وجدى عباس سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ش بن موسى  5:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195117وفً تارٌخ  34233جمال دمحم جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ش شبرا  188حجرة الدور االرضى عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  34234احمد حسٌن طه عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 شٌاخة السراٌات العباسٌة تمسٌم ارض مملب التظٌم المنطمه الصناعٌة  39أ ش حلٌم خلٌل لطعة  4الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195117وفً تارٌخ  34237ه برلم    هند دمحم سعد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  61

 أ شارع السرجانى عبده باشا العباسٌة  35

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195117وفً تارٌخ  34231خالد دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 د االرضى بع 2ش لٌبون شمه بالدور  11، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  34238ٌونان عابدٌن برسوم صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش روض الفرج 72الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  34241ابانوب نادى فهمى حلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش ابن الكورانى 26لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  34242دمحم عمر علً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الزاوٌه الحمراء -ش شركات البترول  255الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195121وفً تارٌخ  8143م    دمحم عبد العظٌم  على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  66

 ش مدحت ابوسٌف مدٌنة الجندول  9، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  34248فرحان عٌد كامل سوٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الماهره -الزاوٌه الحمراء  -ش الجزائر  59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  34247دمحم محمود احمد الغاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الساحل -الخلفاوي  -شارع نصر الهورٌنً  1الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25195121وفً تارٌخ  34244ثرٌا مصطفً عمر مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 روض الفرج -ش خالط حجره بالدور االرضً  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195121وفً تارٌخ  34246بدر جالل بدر عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 روض الفرج -ا ( شارع ترعه جزٌره بدران  85، محل بالعمار رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  34243 عبد العزٌز امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    والء دمحم -  71

  1بورسعٌد محل رلم  545ش الظاهر وٌحمل  81/79الـتأشٌر:   ، 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 25195121وفً تارٌخ  34245عفاف صادق وهبه عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الدور الرابع  -ش الجٌش مول تسباس  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195123وفً تارٌخ  35983حسٌن سامى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الممطم -السبعٌن فدان شمة بالدور االول  -ش فوزى الغرباوى  182، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  34252ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد سٌد حسانٌن مرغن -  74

 الموسكً -المحل االرضً  -ش الدرب الجدٌد  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  34251فادي منٌر جاد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الزاوٌه الحمراء -شارع الجمهورٌه  35بلون محل  26 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195123وفً تارٌخ  34253امل سمٌر لبٌب جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ش امام ابوطالب ابن رشٌد 25، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  25599ك لٌده برلم    دمحم عبدالهادى عبدالرؤوف ، تاجر فرد ،  سب -  77

 ش عثمان بن عفان 9الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  25599دمحم عبدالهادى عبدالرؤوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 شمة بالدور االرضى -عبدالحمٌد الدٌب ش  59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  25599دمحم عبد الهادي عبد الرؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 ش عثمان بن عفان 9الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسً االخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  25599سبك لٌده برلم     دمحم عبد الهادي عبد الرؤف ، تاجر فرد ،  -  85

 شمة بالدور االرضى -ش عبدالحمٌد الدٌب  59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  34255مصطفى عبدالرحمن محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الدور االول -ٌدق ش الب 19وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  34249محمود اٌوب احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الساحل -ش محمود الحصرى 6الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25195127وفً تارٌخ  34254فادى رامى مكرم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ش ابو طالٌة 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  34255خالد احمد عبد الخالك شلش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الماهره -الساحل  -ش بحرالمرلول  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  34256    سامٌة محمود جودة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  85

 ش دمحم امٌن مدٌنة االحالم  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  34258احمد صابر احمد خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش الفردوس  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  34259فتاح ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود عبد ال -  87

 الزاوٌه الحمراء -ش احمد مسعود م النور  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  34261كرٌم رمضان محرص على عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 حجرة من شمة بالدور االول العلوى -ش ابراهٌم عتابً من ش احمد عرالً  3لـتأشٌر:   ، وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  34262باسم عبدهللا دمحم لبٌب عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ش الفرٌك محمود شكرى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  34265مٌراند زهٌر نجٌب لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 ش ٌوسف وهبى 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  34265ٌاسر حافظ احمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

  13ش ابن ادرٌس من ادرٌس راغب محل رلم  11،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  34271هدى كامل محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الدور السادس  12ش ذو الفمار غرفة من شمة رلم  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  34268سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن محى الدٌن حسٌن ، تاجر فرد ،   -  93

 ش العباسٌة  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  31595جون رشدي جورجً باسلٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الماهرة  -حل ش شبرا السا 264الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  34266اشرف مصطفى شحاتة صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 بالدور االرضى مول العتبة  55ش عبد الحك السنباطى محل  16/14/4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  34269ه برلم    اسامة عبد الظاهر احمد عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  96

 ش الجٌش  3بالدور االرضى وهو  2مٌدان العتبة محل  15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  34264ناهد عبد الفتاح عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ش جزٌرة بدران  73وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195129وفً تارٌخ  34275احمد ماجد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

  5شارع رمسٌس محل رلم  216، 

نوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 25195135وفً تارٌخ  34272دمحم عاشور دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 العباسٌة مول الظاهر  2، 

تم  25195135وفً تارٌخ  34273عالء البنا العمال الكهرومٌكانٌكا والتٌار الخفٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شارع حنفى محمود من الترعة البواللٌة  5تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  34277ن عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان غالب رضوا -  151

 ش سعد حنفى من ش ذو الفمار  45وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  34276عمرو جبرٌل احمد جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

  5ش عبد الحك السنباطى محل رلم  2، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  34275نشأت فارس نظٌر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 حجرة من شمة الدور االرضى  -ش وابور طوسون  85الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  35336  عزٌز عاطف عزٌز عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  154

مائة الف جنٌهافمط ال  155555بنشاط ورشة موبٌلٌا وراس مال  -منشٌة السد العالى  59ق  -ش عفٌفى االخالص  59الـتأشٌر:   ، 

 مكتب سجل تجارى العبور 2519 -2 -3بتارٌخ  615برلم اٌداع  24925غٌر ولد تم لٌده برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  34274ماده لناوي سعدي دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  155

 الموسكً -ش ممتاز من ش دمحم علً  1الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25195131وفً تارٌخ  34278دمحم عبدالسالم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 عطفة السباط من الطمار 9الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195152وفً تارٌخ  26757احمد سعٌد حسن عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ٌه والبصرٌه عن طرٌك الكمبٌوترالغاء نشاط عرض المصنفات السمع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195153وفً تارٌخ  24146سمٌر جاد عازر  جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة تم تعدٌل 25195158وفً تارٌخ  34168رشا فخرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 نشاط / تجارة الماكٌنات الحاسبة والكتابٌه دون اعمال الطباعة الى النشاط الرئٌسى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195158وفً تارٌخ  14685سعد الدٌن عبدهللا أبو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 النشاط الرئٌسى اضافة نشاط /بٌع وتورٌد احذٌة الى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195159وفً تارٌخ  35571عوٌضه لطفً عوٌضه حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تجارة لطع غٌار السٌارات واستثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195115وفً تارٌخ  29775دمحمى ابراهٌم دمحم باشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اصبح النشاط مماوالت تورٌد وتركٌب انظمه معدات االطفاء واالنذار

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195115وفً تارٌخ  27568هانً عبدهللا دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تجارة لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  32431أدم عاطف عبد المطلب عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  توكٌالت تجارٌة وتجارة السٌارات والموتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , 25195114وفً تارٌخ  1335س ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5تى  5مركز البنهاوى التجارى / اٌى  -  9

 وصف التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195114وفً تارٌخ  26272منال دمحم عبد الهادي سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اصالح منتجات فٌبر جالس

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة 25195114فً تارٌخ و 19535دمحم البدرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 نشاط / تورٌد الزٌوت واالعشاب

تم تعدٌل النشاط , 25195115وفً تارٌخ  26545الماضى لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 والتورٌدات 6من المجموعة  36والفمرة  19عدا المجموعة وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح التصدٌر واالستٌراد فٌما 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  26545سعٌد سعد فؤاد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ورٌداتوالت 6من المجموعة  36والفمرة  19التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195116وفً تارٌخ  33685جمعة سعد جوده كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اضافة نشاط تشغٌل مطاعم وكافتٌرٌات والمماهى

ط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشا25195117وفً تارٌخ  33992محمود عادل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

تعدٌل النشاط الى / مماوالت وخدمات بٌئٌة ) جمع مخلفات دون اعادة تدوٌرها ( وتأجٌر معدات واستثمار عمارى وتورٌدات 

 عمومٌة وتورٌد معادن وانظمة مرالبة فٌما عدا الكامٌرات السلكٌة والالسلكٌة ودون خدمات االنترنت .

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195125وفً تارٌخ  14356فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد  حسن  ابو العال ، تاجر  -  16

 اضافة نشاط / استصالح وزراعة االراضى الصحراوٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195121وفً تارٌخ  33954عادل ٌسرى عفٌفً كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 توزٌع مستلزمات طب ومستلزمات جراحه العٌون جمله دون االدوٌه تعدٌل النشاط لٌصبح

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195123وفً تارٌخ  29569حسام الدٌن دمحم عبدالاله سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195127وفً تارٌخ  25676برلم   الدمرداش  عبدالفتاح مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  19

 التأشٌر:  الغاء االستٌراد من االصلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195127وفً تارٌخ  15817على عبد المنعم عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 فى مجال الند سكٌب وهاوس كٌبٌنج واعمال مدنٌة التأشٌر:  تصدٌر وتورٌدات عمومٌة ومماوالت عمومٌة وخدمات صٌانة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195129وفً تارٌخ  34559دمحم ابراهٌم دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لٌصبح / مماوالت وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195135وفً تارٌخ  34258احمد صابر احمد خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصوٌر فوتوغرافى وادوات مكتبٌة واكسسوارات محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195135وفً تارٌخ  32445بٌشوى عبد الشهٌد جرس سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 دات ثمٌلهالتأشٌر:  اضافه نشاط تاجٌر مع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195131وفً تارٌخ  27741دمحم مصطفى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تجارة لطع غٌار السٌارات فمط

نشاط , تم تعدٌل ال25195131وفً تارٌخ  29411عبد المعطى عبد الرحٌم عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  34266اشرف مصطفى شحاتة صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  34258هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صابر احمد خلف  -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195115وفً تارٌخ  34252دمحم فهٌم حجازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

تم تعدٌل نوع 25195115وفً تارٌخ  34254ٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب عمار لتورٌدات المحاصٌل الزراع -  4

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  34225احمد عبدالكرٌم عبدالجلٌل عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  34185تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد عبد العال سعٌد ،  -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195117وفً تارٌخ  34237هند دمحم سعد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  34195عبدالغنى عبدالحمٌد سٌد احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  34238ٌونان عابدٌن برسوم صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  34256سامٌة محمود جودة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  34253أشرف نصحى جرس نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  34276ل احمد جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو جبرٌ -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  34275نشأت فارس نظٌر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  34248ر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرحان عٌد كامل سوٌف ، تاج -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  34247دمحم محمود احمد الغاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  34268بك لٌده برلم   دمحم حسٌن محى الدٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  س -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  34183ولٌد على سالمة محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  34249محمود اٌوب احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  34179شرٌهان وحٌد صبرى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158تارٌخ وفً  34197صفوت راضً فهمً زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  34245عفاف صادق وهبه عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  34264ناهد عبد الفتاح عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  34198عبد المسٌح فولً شفٌك بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195158وفً تارٌخ  34196عالء خلف هللا احمد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  34259جوزٌف جورج نجٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 25195152وفً تارٌخ  34181نشأت جوده مهدي عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  34275احمد ماجد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  34225عالء الدٌن حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  34223جاد ابو الحسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  34212شروق عماد فاروق دمحم جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  34214محمود حمدى احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  34252خالد سٌد حسانٌن مرغنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195135وفً تارٌخ  34277حنان غالب رضوان عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  34182لٌلً سامً ٌس سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  34246عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدر جالل بدر -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  34199على السٌد احمد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  34222محمود احمد ابو زٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  34258دمحم صبحً حسن احمد لملوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  34259د محمود عبد الفتاح ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  39

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  34227دمحم صالح عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  34194ى عبد السمٌع حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محروس شكر -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  34255مصطفى عبدالرحمن محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  34211ٌاد متٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابانوب صالح ع -  43

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  34265مٌراند زهٌر نجٌب لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195117وفً تارٌخ  34233د ،  سبك لٌده برلم   جمال دمحم جبرٌل ، تاجر فر -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  34234احمد حسٌن طه عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  34265ده برلم   ٌاسر حافظ احمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  34218سامى صبحى بنٌامٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  34184  دمحم فتحى دمحم على بهجت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  34251فادي منٌر جاد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195131وفً تارٌخ  34278دمحم عبدالسالم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  34229نادر غطاس عبد المالن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151ارٌخ وفً ت 34175العزب عبدهللا العزب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  34244ثرٌا مصطفً عمر مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  34261كرٌم رمضان محرص على عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  34178شرٌف ابراهٌم شملول بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع25195116وفً تارٌخ  34228رٌمون رفعت فاٌك كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195129وفً تارٌخ  34269اسامة عبد الظاهر احمد عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر25195115وفً تارٌخ  34221معتز سعد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  34176حسام الدٌن محً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  34235صالح هاللى عبدالصبور سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195123وفً تارٌخ  34253امل سمٌر لبٌب جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195114وفً تارٌخ  34217مجدى للمأكوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  34256ى حسن سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عل -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  34262باسم عبدهللا دمحم لبٌب عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195151وفً تارٌخ  34177هبة عٌد حسن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195156وفً تارٌخ  34189احمد جابر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  34271حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى كامل محمود ا -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  34219ربٌع دمحم عوٌس سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  34232سبك لٌده برلم   دمحم وجدى عباس سالمة ، تاجر فرد ،   -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  34254فادى رامى مكرم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  34255  خالد احمد عبد الخالك شلش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  34215اسامة دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114تارٌخ  وفً 34216دٌنا دمحم ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  34185سعٌد جرس سعٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  34243والء دمحم عبد العزٌز امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  34231خالد دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ع الشركة , تم تعدٌل نو25195159وفً تارٌخ  34251مركز بدر الصالح السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  34255صٌدلٌة د / مٌنا مجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف25195156وفً تارٌخ  34195محمود كامل هرٌدي السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195156وفً تارٌخ  34187احمد شولً علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  34272دمحم عاشور دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195135وفً تارٌخ  34273عالء البنا العمال الكهرومٌكانٌكا والتٌار الخفٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  34274حماده لناوي سعدي دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  34242دمحم عمر علً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195156وفً تارٌخ  34188احمد صدٌك حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  34241ابانوب نادى فهمى حلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  34255احمد دمحم سٌد دمحم عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 الكٌان المانونً   
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 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: المتحده للصٌانه الكهربائٌه والتكٌٌف   34172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195151،  فى تارٌخ :   -  1

الى: جرٌن روود للتورٌدات العمومٌة وتنظٌم  26757تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195152،  فى تارٌخ :   -  2

 المعارض  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: مؤسسة روما لبٌع لوازم االحذٌة   24146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195153،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: العالمٌة لالالث الكاتبه والحاسبه   34168تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195158خ : ،  فى تارٌ  -  4

 الى: مؤسسة البطل   35571تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195159،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: مكتب الجنً لتجارة لطع غٌار السٌارات   27568ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25195115،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: جلوبال فاٌر سٌستم العالمٌة سابما   29775تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  7

ؤسسة المازن للتوكٌالت التجارٌة الى: م 32431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  8

 وتجارة السٌارات والموتوسٌكالت  

 الى: الماضى لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات   26545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: المؤسسة العربٌة للمماوالت واالستثمار   33992تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195117،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مكتب الدٌب للشحن   33361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195125،  فى تارٌخ :   -  11

 ٌون  الى: بٌور اٌز لمستلزمات طب الع 33954تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195121،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: سنابل الدوات الكتابٌة والمكتبٌة   34176تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195123،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: العادل للتصدٌر   25676تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195127،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: اٌه ام   34559أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت25195129،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مكتب سعٌد محً الدٌن للرحالت   32586تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195135،  فى تارٌخ :   -  16

التموى لتجارة لطع غٌار الى: مؤسسة  27741تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  17

 السٌارات  

 الى: المائد للتصدٌر   29411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  18

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25195151، وفى تارٌخ    21488سامح ابو بكر بكار وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25195151، وفى تارٌخ    21488سامح ابو بكر بكار وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 كة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد نهائٌا من السجل التجارىالسجل  تم حل الشر

تم محو/شطب السجل     25195151، وفى تارٌخ    25552مٌنا فرج سمعان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 أمر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     25195151، وفى تارٌخ    25552طة  سبك لٌدها برلم : مٌنا فرج سمعان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌ   - 4

 تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله

، وفى تارٌخ    25455م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 5م5الشركة المصرٌة للزنن ومنتجاته )زنن مصر( ش   - 5

 ل  الغاء الفرعتم محو/شطب السج   25195156

، وفى    17252شركه الجندى عال صحابها )عبدهللا  دمحم مصطفى الجندى وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد نهائٌا    25195159تارٌخ 

 رىمن السجل التجا

، وفى    17252شركه الجندى عال صحابها )عبدهللا  دمحم مصطفى الجندى وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة   25195159تارٌخ 

تم محو/شطب السجل  تم    25195113، وفى تارٌخ    35839خالد عوٌس وابناءه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  امر    25195113، وفى تارٌخ    35839خالد عوٌس وابناءه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     25195114، وفى تارٌخ    15788كاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد عمرو وشر   - 15

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    25195114، وفى تارٌخ    15788احمد عمرو وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25195115، وفى تارٌخ    21143مجدى منٌر بسٌط وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  امر محولفسخ الشركة

تم محو/شطب    25195115، وفى تارٌخ    21143مجدى منٌر بسٌط وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد نهائٌا من السجل التجارى

تم    25195125، وفى تارٌخ    28312وائل فتحى مورٌس صالح وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تجارهمحو/شطب السجل  امر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    27314سامً الشال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    25195127، وفى تارٌخ    27314سامً الشال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 لم كل شرٌن كافة حمولهفسخ الشركة واست

تم محو/شطب    25195127، وفى تارٌخ    27314سامح عبد السالم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

 تم محو/شطب   25195127، وفى تارٌخ    27314سامح عبد السالم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    27314سامح عبد السالم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     25195127، وفى تارٌخ    27314سامح عبد السالم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله

 تم محو/شطب   25195127، وفى تارٌخ    29895مسعد ابراهٌم فهمً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25195127، وفى تارٌخ    29895مسعد ابراهٌم فهمً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25195131تارٌخ  ، وفى   28537حسن شعبان دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 أمر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     25195131، وفى تارٌخ    28537حسن شعبان دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله

 ــــــــــــــــــــــ    

 المال  رأس   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 26782أمانً أنسً سامً وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 26782بك لٌدها برلم ،عادل شحاته لولا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، س -  2

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 26782عادل شحاته لولا وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   25555550555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,  25195153وفً تارٌخ   ، 34569حسن انور حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195125وفً تارٌخ   ، 28148امن  ، سبك لٌدها برلم ،شهدة عطٌه عبده وشركائها شركة تض -  5

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195125وفً تارٌخ   ، 28148منً مسعد وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   255550555ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,  25195125وفً تارٌخ   ، 28148شهدة عطٌة عبده وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195125وفً تارٌخ   ، 28148كة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة مادلٌن عطٌه عبده وشرٌكها شر -  8

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195125وفً تارٌخ   ، 28148شهدة عطٌه عبده وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   255550555لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195125وفً تارٌخ   ، 28148منً مسعد وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195125وفً تارٌخ   ، 28148توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شهدة عطٌة عبده وشرٌكها -  11

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195125وفً تارٌخ   ، 28148شركة مادلٌن عطٌه عبده وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   255550555مال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال

تم تعدٌل رأس  25195128وفً تارٌخ   ، 31543اٌمان محمود عبد الصمد وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

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

تم تعدٌل رأس المال  25195128وفً تارٌخ   ، 29948السٌد جمال الدٌن السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   655550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25195128ارٌخ   ،وفً ت 29948السٌد جمال الدٌن السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   655550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195129وفً تارٌخ   ، 25577ولٌد نبٌل  عبدالسالم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   5550555س مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,  25195129وفً تارٌخ   ، 25577ولٌد نبٌل  عبدالسالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   5550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195135وفً تارٌخ   ، 2548ا برلم ،كمال عبد هللا شنوده وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌده -  18

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25195153وفً تارٌخ  35266النوبً عبٌد النوبً علً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

وصف الـتأشٌر:   ، كورنٌش النٌل الجدٌد امام مولف االلالٌم داخل محطة بنزٌن النٌل لخدمة وتموٌن السٌارات بملن / جوزٌف داود 

 عبد السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195153وفً تارٌخ  35266عبٌد النوبً علً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    النوبً  -  2

وصف الـتأشٌر:   ، كورنٌش النٌل الجدٌد امام مولف االلالٌم داخل محطة بنزٌن النٌل لخدمة وتموٌن السٌارات بملن / جوزٌف داود 

 عبد السٌد 

وفً تارٌخ  25455م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    5م5ن ومنتجاته )زنن مصر( شالشركة المصرٌة للزن -  3

مٌدان الخلفاوي وجعله مركز  -شارع شبرا  258تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فً  25195156

 رئٌسً

 23645، جمعٌة تعاونٌة ،  سبك لٌدها برلم     75لسنة 159انون الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌه الهالى منٌة السٌرج طبما للم -  4

 ش دمحم الخلفاوى 12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195135وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌصبح / تجارة الموتوسكٌالت ولطع غٌارها ،  سبك لٌدها برلم   محمود سٌد دمحم وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط ل -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195121وفً تارٌخ  29452

 27879د / ٌاسر احمد رمضان وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنت25195127وفً تارٌخ 

السٌد جمال الدٌن السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اضافه الًٌ النشاط تصدٌر وشحن وتفرٌغ وتخلٌص جمركً وتجاره  -  3

والخدمات السٌارات والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه وتعبئه وتغلٌف وتوزٌع وبٌع المواد الغ<ائٌه والتوكٌالت التجارٌه 

العمارٌه بانواعها والوساطه وبٌع واٌجار العمارات بكافه انواعها وعلً اي حال كانت علٌه لصالح الشركه او الغٌر ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195128وفً تارٌخ  29948برلم   

ه الًٌ النشاط تصدٌر وشحن وتفرٌغ وتخلٌص جمركً وتجاره السٌد جمال الدٌن السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاف -  4

السٌارات والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه وتعبئه وتغلٌف وتوزٌع وبٌع المواد الغ<ائٌه والتوكٌالت التجارٌه والخدمات 

الح الشركه او الغٌر ،  سبك لٌدها العمارٌه بانواعها والوساطه وبٌع واٌجار العمارات بكافه انواعها وعلً اي حال كانت علٌه لص

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195128وفً تارٌخ  29948برلم   

اٌمان محمود عبد الصمد وشركائها ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة وتورٌد لطع الغٌار والمعدات والدوائر  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195128وفً تارٌخ  31543الستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   الهٌدرولٌكٌة والتورٌدات العمومٌة وا

 التأشٌر:  شركة تضامن

كامل ابراهٌم كامل سلطان وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط صٌانة االجهزة الكهربائٌة لٌصبح النشاط / التورٌدات  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195129وفً تارٌخ  27499العمومٌة ومعدات المطابخ ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كامل ابراهٌم كامل سلطان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط صٌانة االجهزة الكهربائٌة لٌصبح النشاط / التورٌدات  -  7

 ط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشا25195129وفً تارٌخ  27499العمومٌة ومعدات المطابخ ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  31396عبدالرحمن دمحم السٌد وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  31396وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عبدالرحمن دمحم السٌد -  2

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف تم 25195115وفً تارٌخ  31396عمرو فوزي المرسً وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25195125وفً تارٌخ  28148شهدة عطٌه عبده وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة 25195125وفً تارٌخ  28148منً مسعد وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25195125وفً تارٌخ  28148شهدة عطٌة عبده وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  4

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195125وفً تارٌخ  28148ٌن عطٌه عبده وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم   شركة مادل -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195128وفً تارٌخ  29948السٌد جمال الدٌن السٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25195129وفً تارٌخ  25577د نبٌل  عبدالسالم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   ولٌ -  7

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: د / دٌنا حمدى عبد  28951الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  25195159،  فى تارٌخ :   -  1

 الحمٌد دمحم وشرٌكتها

الى: عمرو فوزي المرسً  31396شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195115،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكة

الى: عمرو فوزي المرسً  31396شركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال  25195115،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكة

الى: شركة مادلٌن عطٌه  28148شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195125،  فى تارٌخ :   -  4

 عبده وشرٌكها

الى: شركة مادلٌن عطٌه  28148ة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد  25195125،  فى تارٌخ :   -  5

 عبده وشرٌكها

الى: دمحم اسماعٌل دمحم على  13356شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195121،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سٌد متولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن الشرٌن احمد دمحم سٌد اشرف دمحم  -  1

والشرٌن اشرف دمحم سٌد مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع البنون باسم الشركه سواء كانت فً السحب او االٌداع واالستعالم 

نكٌه باسم الشركه ولهما ن<لن الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل ماسبك جزء منه وصرف الشٌكات وااللتراض وكافه التعامالت الب

 12167برلم       25195152بخصوص التعامالت مع البنون باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       25195159دٌنا حمدى عبد الحمٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2

28951 

برلم       25195159دٌنا حمدى عبد الحمٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3

28951 

برلم       25195159دمحم غانم سالم احمد زغلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  4

28951 

برلم       25195159غانم سالم احمد زغلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم  -  5

28951 

دٌنا حمدى عبد الحمٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  6

 28951برلم       25195159

عبد الحمٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دٌنا حمدى  -  7

 28951برلم       25195159

دمحم غانم سالم احمد زغلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  8

 28951برلم       25195159



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم غانم سالم احمد زغلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  9

 28951برلم       25195159

برلم       25195115عبد الرحمن دمحم السٌد عبد المجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج وأستلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  15

31396 

برلم       25195115عبد الرحمن دمحم السٌد عبد المجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج وأستلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  11

31396 

برلم       25195115وزى المرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج وأستلم كافة حمولة ، تارٌخ : عمرو ف -  12

31396 

برلم       25195115عمرو فوزى المرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج وأستلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  13

31396 

ضامن  مدٌر و شرٌن  أصبح حك األدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / عبد الرحمن دمحم السٌد عبد المجٌد  شركة ت -  14

عمرو فوزي المرسً والسٌد / احمد عطٌة عبد الجلٌل جوٌدة مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض 

ئات والمؤسسات والشركات واألفراد والبنون الشركة وٌشمل حك األدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌ

برلم       25195115فى جمٌع المعامالت البنكٌة واأللتراض من البنون كما لهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

31396 

المتضامنٌن السٌد /  عبد الرحمن دمحم السٌد عبد المجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  أصبح حك األدارة والتولٌع للشرٌكٌن -  15

عمرو فوزي المرسً والسٌد / احمد عطٌة عبد الجلٌل جوٌدة مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض 

الشركة وٌشمل حك األدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات والشركات واألفراد والبنون 

برلم       25195115امالت البنكٌة واأللتراض من البنون كما لهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الغٌر ، تارٌخ : فى جمٌع المع

31396 

عمرو فوزى المرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  أصبح حك األدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / عمرو  -  16

لٌل جوٌدة مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة فوزي المرسً والسٌد / احمد عطٌة عبد الج

وٌشمل حك األدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات والشركات واألفراد والبنون فى 

 31396برلم       25195115ل الغٌر ، تارٌخ : جمٌع المعامالت البنكٌة واأللتراض من البنون كما لهم الحك فى تفوٌض أو توكٌ

عمرو فوزى المرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  أصبح حك األدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / عمرو  -  17

ض الشركة فوزي المرسً والسٌد / احمد عطٌة عبد الجلٌل جوٌدة مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غر

وٌشمل حك األدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات والشركات واألفراد والبنون فى 

 31396برلم       25195115جمٌع المعامالت البنكٌة واأللتراض من البنون كما لهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لكال من المهندس/ شرٌف عاطف عباس والمهندس   شرٌف عاطف عباس -  18

دمحم دمحم عربً ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه و باتفاق الشركاء بشان اى تصرفات 

مل السٌارات او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او اصول الشركة وٌش

تصدر منهما مجتمعٌن وباتفاق الشركاء ٌجوز توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر بشرط ان تصدر منهم مجتمعٌن وباتفاق الشركاء 

برلم       25195114بشأن تحرٌر الشٌكات الت تزٌد عن ثالثة مالٌٌن جنٌها فٌجب اٌضا ان تصدر منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : 

17765 

شرٌف عاطف عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لكال من المهندس/ شرٌف عاطف عباس والمهندس  -  19

دمحم دمحم عربً ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه و باتفاق الشركاء بشان اى تصرفات 

او بٌع عمارات الشركة او اصول الشركة وٌشمل السٌارات او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان  لانونٌة اخرى من رهن

تصدر منهما مجتمعٌن وباتفاق الشركاء ٌجوز توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر بشرط ان تصدر منهم مجتمعٌن وباتفاق الشركاء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195114ٌضا ان تصدر منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : بشأن تحرٌر الشٌكات الت تزٌد عن ثالثة مالٌٌن جنٌها فٌجب ا

17765 
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15418 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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برلم       25195116ارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ : احمد دمحم عبداللطٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  78

15418 

عبدالممصود ابراهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ :  -  79

 15418برلم       25195116

جلس ادارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ : عبدالممصود ابراهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو م -  85

 15418برلم       25195116

عبدالممصود ابراهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ :  -  81

 15418برلم       25195116

برلم       25195116ارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ : موسى خلٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  82

15418 

برلم       25195116موسى خلٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ :  -  83

15418 

برلم       25195116اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ :  موسى خلٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة -  84

15418 

    25195116احمد بهاء حسن عبد الحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ :  -  85

 15418برلم   

    25195116السالمٌة ، تارٌخ : احمد بهاء حسن عبد الحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة اسٌوط ا -  86

 15418برلم   

    25195116احمد بهاء حسن عبد الحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة اسٌوط االسالمٌة ، تارٌخ :  -  87

 15418برلم   

لالستشارات واالوراق المالٌة                                                                                              طارق دمحم طاهر السعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة -  88

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116س االدارة لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ : تم تجدٌد مجل 2518

                                                                              طارق دمحم طاهر السعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق المالٌة                -  89

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ :  2518

                                                               السعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق المالٌة                               طارق دمحم طاهر -  95

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ :  2518

                                                                                            احمد دمحم عبداللطٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق المالٌة  -  91

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116الث سنوات ، تارٌخ : تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة لادمة مدتها ث 2518

                                                                           احمد دمحم عبداللطٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق المالٌة                   -  92

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ  بموجب

 15418برلم       25195116تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ :  2518
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                             رة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق المالٌة                                                                احمد دمحم عبداللطٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  93

-12-25ار بتارٌخ والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثم 2518-3-29بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ :  2518

عبدالممصود ابراهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات  -  94

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة                                                                    واالوراق المالٌة                          

تم تجدٌد مجلس االدارة  2518-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ : 

عبدالممصود ابراهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات  -  95

جمعٌة ع الواالوراق المالٌة                                                                                             بموجب محضر اجتما

تم تجدٌد مجلس االدارة  2518-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ : 

مثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات عبدالممصود ابراهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م -  96

ع الجمعٌة واالوراق المالٌة                                                                                             بموجب محضر اجتما

تم تجدٌد مجلس االدارة  2518-12-25ارٌخ والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بت 2518-3-29العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ : 

                                                                         موسى خلٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق المالٌة                     -  97

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29تارٌخ بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة ب

 15418برلم       25195116تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ :  2518

وراق المالٌة                                                                                             موسى خلٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واال -  98

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ : تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة  2518

                                                                         موسى خلٌل ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق المالٌة                     -  99

-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ :  2518

ة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق احمد بهاء حسن عبد الحً  شركة مساهم -  155

العامة  المالٌة                                                                                             بموجب محضر اجتماع الجمعٌة

تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة  2518-12-25العامة لالستثمار بتارٌخ  والمعتمدة من الهٌئة 2518-3-29العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ : 

احمد بهاء حسن عبد الحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق  -  151

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة                                                                             المالٌة                 

تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة  2518-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116خ : لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌ

احمد بهاء حسن عبد الحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الماهرة الوطنٌة لالستشارات واالوراق  -  152

الجمعٌة العامة  المالٌة                                                                                             بموجب محضر اجتماع

تم تجدٌد مجلس االدارة لدورة  2518-12-25والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518-3-29العادٌة والمنعمدة بتارٌخ 

 15418برلم       25195116لادمة مدتها ثالث سنوات ، تارٌخ : 

برلم       25195125ضو المنتدب ، تارٌخ : عمران عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والع -  153

5785 
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برلم       25195125عمران عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  154

5785 

  برلم     25195125اشرف عمران عوضٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  155

5785 

برلم       25195125اشرف عمران عوضٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  156

5785 

برلم       25195125محى الدٌن عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  157

5785 

برلم       25195125رحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : محى الدٌن عوضٌن عبدال -  158

5785 

 5785برلم       25195125على عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  159

 5785برلم       25195125منتدب ، تارٌخ : على عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو ال -  115

 5785برلم       25195125تادرس ٌوسف جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  111

 5785برلم       25195125تادرس ٌوسف جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  112

برلم       25195125عمران عوضٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : منال  -  113

5785 

برلم       25195125منال عمران عوضٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  114

5785 

س مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده عمران عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌ -  115

-6ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

توثٌك  2519م لسنة  197شهر العمارى برلم وعمد تعدٌل موثك من ال 2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  7-2517

 5785برلم       25195125االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ : 

عمران عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده  -  116

-6ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6رٌخ بتا

توثٌك  2519م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  7-2517

 5785برلم       25195125االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ :  االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس

اشرف عمران عوضٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده  -  117

-6ماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ ومحضر اجت 2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

توثٌك  2519م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  7-2517

 5785م   برل    25195125االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ : 

اشرف عمران عوضٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده  -  118

-6ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

توثٌك  2519م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15الهٌئة العامة لالستثمار والمعتمد من  7-2517

 5785برلم       25195125االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ : 
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ارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة محى الدٌن عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  119

ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6المنعمده بتارٌخ 

م لسنة  197رى برلم وعمد تعدٌل موثك من الشهر العما 2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

 5785برلم       25195125توثٌك االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ :  2519

محى الدٌن عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة  -  125

ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6المنعمده بتارٌخ 

م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

 5785برلم       25195125رة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ : توثٌك االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدا 2519

على عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده  -  121

-6ٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ ومحضر اجتماع الجمع 2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

توثٌك  2519م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  7-2517

 5785برلم       25195125االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ : 

على عوضٌن عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده  -  122

-6ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

توثٌك  2519م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15ة لالستثمار والمعتمد من الهٌئة العام 7-2517

 5785برلم       25195125االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ : 

الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده بتارٌخ  تادرس ٌوسف جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع -  123

-7-6ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  6-7-2517

توثٌك  2519م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517

 5785برلم       25195125االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ : 

تادرس ٌوسف جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة المنعمده بتارٌخ  -  124

-7-6ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد بتارٌخ  2518-4-4لالستثمار  والمعتمد من الهٌئة العامة 6-7-2517

توثٌك  2519م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517

 5785برلم       25195125غٌر ، تارٌخ : االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة لل

منال عمران عوضٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة  -  125

مد ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنع 2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6المنعمده بتارٌخ 

م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6بتارٌخ 

 5785برلم       25195125توثٌك االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ :  2519

منال عمران عوضٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامة العادٌة  -  126

ومحضر اجتماع الجمعٌة العامة الغٌر عادٌة المنعمد  2518-4-4والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار  2517-7-6المنعمده بتارٌخ 

م لسنة  197وعمد تعدٌل موثك من الشهر العمارى برلم  2519-1-15العامة لالستثمار والمعتمد من الهٌئة  2517-7-6بتارٌخ 

 5785برلم       25195125توثٌك االستثمارتم اعادة تشكٌل مجلس االدارة والموافمة على كفاله الشركة للغٌر ، تارٌخ :  2519

ن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ : مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌ -  127

 28148برلم       25195125

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  128

 28148برلم       25195125

عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ : مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن /  -  129

 28148برلم       25195125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  135

 28148برلم       25195125

د عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ : مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عما -  131

 28148برلم       25195125

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  132

 28148برلم       25195125

    25195125ى عٌاد للوفاه ، تارٌخ : شهدة عطٌة عبده عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزم -  133

 28148برلم   

    25195125شهدة عطٌة عبده عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  134

 28148برلم   

    25195125للوفاه ، تارٌخ : شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد  -  135

 28148برلم   

    25195125شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  136

 28148برلم   

    25195125، تارٌخ :  شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه -  137

 28148برلم   

    25195125شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  138

 28148برلم   

    25195125عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  139

 28148برلم   

    25195125عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  145

 28148برلم   

    25195125عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  141

 28148   برلم

    25195125عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  142

 28148برلم   

    25195125شهدة عطٌة عبده عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  143

 28148برلم   

    25195125شهدة عطٌة عبده عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  144

 28148برلم   

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  145

 28148برلم       25195125

ادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ : م -  146

 28148برلم       25195125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195125عماد عزمً عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  147

28148 

برلم       25195125ٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ : عماد عزمً ع -  148

28148 

برلم       25195125عماد عزمً عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ :  -  149

28148 

برلم       25195125دٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / عماد عزمى عٌاد للوفاه ، تارٌخ : عماد عزمً عٌاد  شركة تضامن  م -  155

28148 

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن  -  151

رضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غ

والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن 

ما ذكر ) دخول شرٌن وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض 

 28148برلم       25195125موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن  -  152

التولٌع منفردة على العمود العرفٌة عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك 

والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن 

دخول شرٌن وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) 

 28148برلم       25195125موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن  -  153

نفردة على العمود العرفٌة عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع م

والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن 

 وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن

 28148برلم       25195125موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن  -  154

العمود العرفٌة  عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على

والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن 

وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن 

 28148برلم       25195125ور بالعمد ( ، تارٌخ : موصى مذك

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن  -  155

عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة 

بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات 

وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن 

 28148برلم       25195125موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

ادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن م -  156

عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة 

وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون 

وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن 

 28148برلم       25195125موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبده عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه  شهدة عطٌة -  157

عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة 

تمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االع

وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى 

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه  شهدة عطٌة عبده عطٌة  -  158

عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة 

لٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات الما

وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى 

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌط -  159

عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة 

الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم  واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع

وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى 

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

ضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  165

عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة 

صرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات و

وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى 

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

ت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح -  161

عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة 

لبنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من ا

وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى 

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

رة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه شهدة عطٌة عبده عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدا -  162

عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة 

ٌن الموظفٌن وعزلهم واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌ

وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى 

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

رف االول منفردة مادلٌن عطٌه عبده عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للط -  163

عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة واصدار 

لهم وتمثٌل الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعز

الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى مذكور 

 28148برلم       25195125بالعمد ( ، تارٌخ : 

مادلٌن عطٌه عبده  عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة -  164

عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة واصدار 

الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وتمثٌل 

كة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى مذكور الشر

 28148برلم       25195125بالعمد ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ده عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه عب -  165

عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة واصدار 

الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وتمثٌل 

وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى مذكور  الشركة امام المحاكم

 28148برلم       25195125بالعمد ( ، تارٌخ : 

عماد عزمً عٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه عبده  -  166

سع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة واصدار عطٌه ولها او

الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وتمثٌل 

لحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى مذكور الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات ا

 28148برلم       25195125بالعمد ( ، تارٌخ : 

شهدة عطٌة عبده عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه  -  167

فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة عبده عطٌه ولها اوسع السلطات 

واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم 

كٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتو

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

شهدة عطٌة عبده عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه  -  168

وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة 

واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم 

المحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر و

 28148برلم       25195125مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن  -  169

سلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة ال

والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن 

فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن  وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن

 28148برلم       25195125موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن  -  175

حمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة عطٌه عبده عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لت

والرسمٌة واصدار الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن 

و بعض ما ذكر ) دخول شرٌن وعزلهم وتمثٌل الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل ا

 28148برلم       25195125موصى مذكور بالعمد ( ، تارٌخ : 

عماد عزمً عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه عبده  -  171

لتولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة واصدار عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك ا

الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وتمثٌل 

خول شرٌن موصى مذكور الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) د

 28148برلم       25195125بالعمد ( ، تارٌخ : 

عماد عزمً عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه عبده  -  172

ى العمود العرفٌة والرسمٌة واصدار عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة عل

الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وتمثٌل 

كور الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى مذ

 28148برلم       25195125بالعمد ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عماد عزمً عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه عبده  -  173

والرسمٌة واصدار  عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة

الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وتمثٌل 

الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى مذكور 

 28148برلم       25195125ارٌخ : بالعمد ( ، ت

عماد عزمً عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت حك االدارة والتولٌع للطرف االول منفردة مادلٌن عطٌه عبده  -  174

 عطٌه ولها اوسع السلطات فى االدارة وكافة السلطات لتحمٌك غرضها وحك التولٌع منفردة على العمود العرفٌة والرسمٌة واصدار

الفواتٌر وفتح الحسابات بالبنون وتولٌع االعتمادات المالٌة وتولٌع الشٌكات وصرفها من البنون وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وتمثٌل 

الشركة امام المحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌة وتوكٌل الغٌر والمحامٌن فى كل او بعض ما ذكر ) دخول شرٌن موصى مذكور 

 28148برلم       25195125بالعمد ( ، تارٌخ : 

مادلٌن عطٌه عبده عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكة شهدة عطٌه عبده واستالمها كافة حمولها ،  -  175
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 29948برلم       25195128: 

اسامة رفعت محمود دمحم مكرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌن موصً ، تارٌخ  -  246

 29948برلم       25195128: 

دمحم ولٌد حسن متولً االنشاصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  247

 29948برلم       25195128

دمحم ولٌد حسن متولً االنشاصً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  248

 29948لم   بر    25195128

    25195129مدحت شعبان عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  249

 25577برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25195129مدحت شعبان عبد السالم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  255

 25577برلم   

برلم       25195129ولٌد نبٌل  عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  251

25577 

برلم       25195129ولٌد نبٌل  عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  252

25577 

السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  مدحت شعبان عبد -  253

منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات وابرام العمود للشركة والمعامالت 

 25577برلم       25195129جتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : البنكٌة اما فى حالة البٌع والرهن فٌجب ان ٌكونوا م

مدحت شعبان عبد السالم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  254

لعمود للشركة والمعامالت منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات وابرام ا

 25577برلم       25195129البنكٌة اما فى حالة البٌع والرهن فٌجب ان ٌكونوا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ولٌد نبٌل  عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  255

ٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات وابرام العمود للشركة والمعامالت البنكٌة اما فى حالة الحك فى تمث

 25577برلم       25195129البٌع والرهن فٌجب ان ٌكونوا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما ولٌد نبٌل  عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدار -  256

الحك فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات وابرام العمود للشركة والمعامالت البنكٌة اما فى حالة 

 25577برلم       25195129البٌع والرهن فٌجب ان ٌكونوا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       25195135سامح حسٌن على البٌومى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  257

28529 

برلم       25195135سامح حسٌن على البٌومى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  258

28529 

برلم       25195135شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : شرٌف جمال حسونة دمحم   -  259

28529 

برلم       25195135شرٌف جمال حسونة دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  265

28529 

برلم       25195135واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  بهاء دمحم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج -  261

28529 

برلم       25195135بهاء دمحم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  262

28529 

اغراضها امام جمٌع  سامح حسٌن على البٌومى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك التعامل باسم الشركة وضمن -  263

الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن له حك االلتراض من 

ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك  البنون على ان ٌكون

 28529برلم       25195135عٌنً اصلى او تبعً فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن شخصٌا علٌها كتابةً ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع سامح حسٌن على البٌومى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك ال -  264

الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

من  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن له حك االلتراض

البنون على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك 

 28529برلم       25195135عٌنً اصلى او تبعً فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن شخصٌا علٌها كتابةً ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  له حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع شرٌف جمال حسونة دمحم  شركة تضامن   -  265

الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

وكذلن له حك االلتراض من  سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان

البنون على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك 

 28529برلم       25195135عٌنً اصلى او تبعً فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن شخصٌا علٌها كتابةً ، تارٌخ : 

نة دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع شرٌف جمال حسو -  266

الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

خطابات وشهادات الضمان وكذلن له حك االلتراض من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار 

البنون على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك 

 28529برلم       25195135عٌنً اصلى او تبعً فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن شخصٌا علٌها كتابةً ، تارٌخ : 

بهاء دمحم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع  -  267

الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

فتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن له حك االلتراض من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات و

البنون على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك 

 28529برلم       25195135:  عٌنً اصلى او تبعً فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن شخصٌا علٌها كتابةً ، تارٌخ

بهاء دمحم عبد الحمٌد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع  -  268

الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلن له حك االلتراض من سحب وا

البنون على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك 

 28529برلم       25195135شخصٌا علٌها كتابةً ، تارٌخ :  عٌنً اصلى او تبعً فال تنفذ اال بموافمة الشرٌكٌن

كمال عبد هللا شنودة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا على جمٌع اعمال الشركة وله الحك فى  -  269

ون والتولٌع على العمود الخاصة بذلن انابة غٌره وتوكٌل الغٌر فى ادارة كل او بعض اعمال الشركة وله الحك فى االلتراض من البن

 2548برلم       25195135منفردا فٌما ٌحمك مصالح الشركة ، تارٌخ : 

 23645برلم       25195135داوود بهنان حبٌشى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  275

 23645برلم       25195135اٌزٌس صهٌون تاوضروس  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  271

برلم       25195135نبٌل ولٌم مكسٌموس باسٌلٌوس  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  272

23645 

برلم       25195135ونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ : ٌاسر ٌسرى بهنان  جمعٌة تعا -  273

23645 

برلم       25195135احمد عبدالمرضى جابر احمد  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  274

23645 

برلم       25195135مجلس ادارة ، تارٌخ :  احمد حنفً عٌسً نصر  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  وعضو -  275

23645 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195135جاد اسحك جاد حمور  جمعٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  276

23645 

 23645برلم       25195135داوود بهنان حبٌشى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  277

 23645برلم       25195135اٌزٌس صهٌون تاوضروس  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  استماله ، تارٌخ :  -  278

 23645برلم       25195135نبٌل ولٌم مكسٌموس باسٌلٌوس  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  استماله ، تارٌخ :  -  279

 23645برلم       25195135رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  ٌاسر ٌسرى بهنان  جمعٌة تعاونٌة  نائب -  285

 23645برلم       25195135احمد عبدالمرضى جابر احمد  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  281

 23645برلم       25195135احمد حنفً عٌسً نصر  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  282

 23645برلم       25195135جاد اسحك جاد حمور  جمعٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  283

 23645برلم       25195135داوود بهنان حبٌشى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  284

 23645برلم       25195135اونٌة  امٌن صندوق  استماله ، تارٌخ : اٌزٌس صهٌون تاوضروس  جمعٌة تع -  285

 23645برلم       25195135نبٌل ولٌم مكسٌموس باسٌلٌوس  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  استماله ، تارٌخ :  -  286

 23645برلم       25195135ٌاسر ٌسرى بهنان  جمعٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  287

 23645برلم       25195135احمد عبدالمرضى جابر احمد  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  288

 23645برلم       25195135احمد حنفً عٌسً نصر  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  289

 23645برلم       25195135ٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : جاد اسحك جاد حمور  جمع -  295

 2519-1-21داوود بهنان حبٌشى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  291

لٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال من داود تم تحدٌد من لهم حك التو 2519-1-35والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى 

بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة كل من احمد حنفى احمد و جاد اسحك جاد كما تم تشكٌل مجلس االدارة 

 23645برلم       25195135، تارٌخ : 

-1-21جتماع مجلس االدارة المنعمد فى اٌزٌس صهٌون تاوضروس  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  بموجب محضر ا -  292

تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال من  2519-1-35والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى  2519

داود بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة كل من احمد حنفى احمد و جاد اسحك جاد كما تم تشكٌل مجلس 

 23645برلم       25195135الدارة ، تارٌخ : ا

-1-21نبٌل ولٌم مكسٌموس باسٌلٌوس  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  293

رف لكال من تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الص 2519-1-35والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى  2519

داود بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة كل من احمد حنفى احمد و جاد اسحك جاد كما تم تشكٌل مجلس 

 23645برلم       25195135االدارة ، تارٌخ : 

-1-21منعمد فى ٌاسر ٌسرى بهنان  جمعٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة ال -  294

تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال من  2519-1-35والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى  2519

داود بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة كل من احمد حنفى احمد و جاد اسحك جاد كما تم تشكٌل مجلس 

 23645برلم       25195135االدارة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-21احمد عبدالمرضى جابر احمد  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  295

تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال  2519-1-35والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى  1-2519

بٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة كل من احمد حنفى احمد و جاد اسحك جاد كما تم تشكٌل مجلس من داود بنهان ح

 23645برلم       25195135االدارة ، تارٌخ : 

-1-21احمد حنفً عٌسً نصر  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  296

تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال من  2519-1-35د من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى والمعتم 2519

داود بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة كل من احمد حنفى احمد و جاد اسحك جاد كما تم تشكٌل مجلس 

 23645برلم       25195135االدارة ، تارٌخ : 

-1-21جاد اسحك جاد حمور  جمعٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  297

تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال من  2519-1-35والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى  2519

لن بعد استمالة كل من احمد حنفى احمد و جاد اسحك جاد كما تم تشكٌل مجلس داود بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذ

 23645برلم       25195135االدارة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21488برلم       25195151سامح ابو بكر بكار وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 25552برلم       25195151مٌنا فرج سمعان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 25552برلم       25195151مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : مٌنا فرج سمعان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص و -  3

 12167برلم       25195152احمد دمحم سٌد و شرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 26782 برلم      25195153أمانً أنسً سامً وشركاها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 26782برلم       25195153عادل شحاته لولا وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 26782برلم       25195153عادل شحاته لولا وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

برلم       25195159ٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : د / دٌنا حمدى عبد الحمٌد دمحم وشر -  8

28951 

برلم       25195159دمحم غانم سالم احمد زغلول وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

28951 

برلم       25195115تضامن ، تارٌخ :  عمرو فوزي المرسً وشرٌكة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة -  15

31396 

برلم       25195115عمرو فوزي المرسً وشرٌكة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

31396 

برلم       25195114أحمد عبدالجواد أحمد حسن وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

17765 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195114احمد عبدالجواد احمد وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

17765 

 17765برلم       25195114احمد عبدالجواد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

    25195114ٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : احمد عبدالجواد احمد وشر -شركة الشروق   -  15

 17765برلم   

برلم       25195114أحمد عبدالجواد أحمد حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

17765 

برلم       25195114صٌة بسٌطة ، تارٌخ : احمد عبدالجواد احمد وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه تو -  17

17765 

 17765برلم       25195114احمد عبدالجواد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

    25195114احمد عبدالجواد احمد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -شركة الشروق   -  19

 17765برلم   

 21143برلم       25195115مجدى منٌر بسٌط وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

الباشا ادرٌس عباس وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -الباشا لالستٌراد والتصدٌر  -  21

 15834برلم       25195115

الباشا لالستٌراد والتصدٌر  ) الباشا ادرٌس عباس وشرٌكه(  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 15834برلم       25195115

برلم       25195125وائل فتحى مورٌس صالح وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

28312 

 28148برلم       25195125ه عبده وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شهدة عطٌ -  24

 28148برلم       25195125منً مسعد وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 28148برلم       25195125تارٌخ :  شهدة عطٌة عبده وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، -  26

برلم       25195125شركة مادلٌن عطٌه عبده وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  27

28148 

 28148برلم       25195125شهدة عطٌه عبده وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  28

 28148برلم       25195125منً مسعد وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  29

 28148برلم       25195125شهدة عطٌة عبده وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  35

برلم       25195125خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة مادلٌن عطٌه عبده وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  مل -  31

28148 

 29452برلم       25195121محمود سٌد دمحم وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

برلم       25195122كرٌم عبد المنعم عبد الحافظ وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  33

27835 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195122كرٌم عبد المنعم عبد الحافظ وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

27835 

    25195123امرٌكان بارتس )هانى لوٌس ٌوسف وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  35

 13814برلم   

    25195123امرٌكان بارتس هانئ لوٌس ٌوسف وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36

 13814برلم   

 29895برلم       25195127مسعد ابراهٌم فهمً وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  37

 29895برلم       25195127شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  مسعد ابراهٌم فهمً وشرٌكه  -  38

 15469برلم       25195127ابناء صدلى زكى وشرٌكتهم  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  39

 15469برلم       25195127ارٌخ : ابناء صدلى زكى وشركائهم  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، ت -  45

 27314برلم       25195127سامً الشال وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

 27314برلم       25195127سامح عبد السالم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  42

 27314برلم       25195127شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : سامح عبد السالم و -  43

برلم       25195128اٌمان محمود عبد الصمد وشركائها  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  44

31543 

برلم       25195128شركة تضامن ، تارٌخ : السٌد جمال الدٌن السٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  45

29948 

برلم       25195128السٌد جمال الدٌن السٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  46

29948 

 28537برلم       25195131حسن شعبان دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  47

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15537برلم       25195151، تارٌخ :  2  2523-7-3محسن  دمحم  فرٌد  احمد  سارى حتى  -  1

 26212برلم       25195151، تارٌخ :  1  2525-9-18اٌمن عبد الحافظ فؤاد عبد الحافظ  سارى حتى  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 26511برلم       25195151، تارٌخ :  11  2525-6-15انور عٌد ابراهٌم  سارى حتى -  3

 24146برلم       25195153، تارٌخ :  23  2521-15-21سمٌر جاد عازر  جرجس  سارى حتى  -  4

 26325برلم       25195153، تارٌخ :  28  2525-11-21دمحم سعٌد عبد هللا السداوي  سارى حتى  -  5

 16553برلم       25195153، تارٌخ :  35  2524-1-12عاطف سعد  جرجس  سلٌمان  سارى حتى  -  6

 15455   برلم    25195156، تارٌخ :  44  2523-12-25نٌفٌن رؤوف شحاته  سارى حتى  -  7

 24466برلم       25195156، تارٌخ :  45  2521-12-27شارلى سمٌر وهبه  سارى حتً  -  8

 25132برلم       25195156، تارٌخ :  53  2523-3-1سٌد دمحم سٌد على  سارى حتى  -  9

 15331برلم       25195156، تارٌخ :  52  2523-12-4مختار على عوض اسماعٌل  سارى حتى  -  15

 26552برلم       25195115، تارٌخ :  82  2521-2-26احمد عادل فرج دمحم  سار حتى  -  11

 25551برلم       25195114، تارٌخ :  154  2524 -1 -7عمرو دمحم سعد دمحم  سارى حتى  -  12

 23455برلم       25195114، تارٌخ :  122  2521 -5 -16محسن جاد الرب سٌد عطٌه  سارى حتى  -  13

 15181برلم       25195114، تارٌخ :  112عفاف راض  تادورس  عبٌد     -  14

 15181برلم       25195114، تارٌخ :  113عفاف راض  تادورس  عبٌد     -  15

 15181برلم       25195114، تارٌخ :  114  2523-5-2عفاف راض  تادورس  عبٌد  سارى حتى  -  16

 23559برلم       25195115، تارٌخ :  133  2521 -5 -29مٌخائٌل  سارى حتى   سامى بطرس مكارى -  17

 23559برلم       25195115، تارٌخ :  134  2521 -5 -29سامى بطرس مكارى  مٌخائٌل  سارى حتى   -  18

 25345برلم       25195115، تارٌخ :  137  2523-7-29فوزى غطاس بطرس  سارى حتى  -  19

 25575برلم       25195117، تارٌخ :  151  2523-7-14لة عبٌد لالعالن  سارى حتى وكا -  25

 18541برلم       25195117، تارٌخ :  163  2521-5-26عبدالرحمن محمود امٌن  سارى حتى  -  21

 18541برلم       25195117، تارٌخ :  163  2521-5-26مؤسسة الجمل للتجارة والتورٌدات  سارى حتى  -  22

 27842برلم       25195117، تارٌخ :  152  2523-12-8جوهرى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  23

 15582برلم       25195117، تارٌخ :  156  2523-7-24عٌاد مكارى بمطر  سارى حتى  -  24

 9347برلم       25195125، تارٌخ :  271بدرٌه ابراهٌم عبدالرحٌم     -  25

 9347برلم       25195125، تارٌخ :  172رٌه ابراهٌم عبدالرحٌم    بد -  26

 9347برلم       25195125، تارٌخ :  173  2522-7-31بدرٌه ابراهٌم عبدالرحٌم  سارى حتى  -  27

 27936برلم       25195125، تارٌخ :  174  2-17سٌد فؤاد مراد مدنى  سارى حتى  -  28

 9347برلم       25195125، تارٌخ :  167الرحٌم    بدرٌة ابراهٌم عبد  -  29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9347برلم       25195125، تارٌخ :  168بدرٌة ابراهٌم عبد الرحٌم     -  35

 9347برلم       25195125، تارٌخ :  169بدرٌة ابراهٌم عبد الرحٌم     -  31

 9347برلم       25195125، تارٌخ :  175  2523-11-24بدرٌة ابراهٌم عبد الرحٌم  سارى حتى  -  32

 27149برلم       25195121، تارٌخ :  199  2522-5-5نجم أحمد نجم عبداللطٌف  سارى حتى  -  33

 16883برلم       25195123، تارٌخ :  214عادل اسحك  مسٌح     -  34

 16883برلم       25195123، تارٌخ :  215حك  مسٌح    عادل اس -  35

 16883برلم       25195123، تارٌخ :  216  2519-9-27عادل اسحك  مسٌح  سارى حتى  -  36

 25293برلم       25195123، تارٌخ :  254  2523-6-25عثمان عبدالحمٌد  ابراهٌم صالح  سارى حتى  -  37

 15584برلم       25195127، تارٌخ :  225صفوت موسى  عٌسً     -  38

 15584برلم       25195127، تارٌخ :  226  2523-8-21صفوت موسى  عٌسً  سارى حتى  -  39

 25676برلم       25195127، تارٌخ :  236الدمرداش  عبدالفتاح مرسى     -  45

 25676   برلم    25195127، تارٌخ :  237الدمرداش  عبدالفتاح مرسى     -  41

 25676برلم       25195127، تارٌخ :  237  2523-8-18الدمرداش  عبدالفتاح مرسى  سارى حتى -  42
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


