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 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    
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 ــــــــــــــــــــــ    
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 جنٌه   121110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   5452صالح الدٌن عبد هللا مفتاح هارون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511110111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت

وفً تارٌخ ،   5159نعٌم علً ٌوسف دمحم الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -الدٌب للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  -  3

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191113

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   5729جابر سعٌد فرج دمحم عٌسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   3385لٌده برلم  سامح عبد المسٌح عوض عطٌة المطان ) المطان للتورٌدات والمماوالت (  تاجر فرد ،، سبك -  5

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191119

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191115وفً تارٌخ ،   4574ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   11111110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس
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تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191117وفً تارٌخ ،   7687اسمه حسن دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   4417م لطفى فرج عٌسى عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  8

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   2726ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم ابو طالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   2111110111مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191123وفً تارٌخ ،   667السٌد معروف اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   2963سبك لٌده برلم  عادل عبد الممصود عبد البالى عبده  تاجر فرد ،، -  11

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  7964مهدي هٌبه سعد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 -الزراع البحري الطرٌك الساحلً بحري الطرٌك بجوار معرض دمٌاط للموبلٌا  43، برج العرب ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  7966محمود رمضان رمضان خمٌس بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

  -برج العرب  -مجمع الصناعات الصغٌرة المنطمة الصناعٌة الثالثة  96أشٌر:   ، محل رلم وصف الـت

ربٌع عبدالمادر محمود مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مصباح لتجارة االدوات المنزلٌة والكهربائٌة والتورٌدات  -  3

ارض  14سٌتى مول محل رلم  -:   ، برج العرب الجدٌدة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 21191112وفً تارٌخ  7965

 -خارجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  7967احمد دمحم عبدالعزٌز لتاٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  -الكبٌر  2الشارع الرئٌسً بجوار مسجد طٌبة  2النهضة طٌبة  -، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  7971حسن دمحم فٌصل احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم -لرٌة بغداد بجوار امام معهد بغداد االزهري مباشرة   -الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  2421مدحت شكري متً مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الناصرٌة المومٌة النجع الشرلى بجوار منزل  السٌد النص 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  7969مسعود مشري ناجً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 لسم -لرٌة بغداد عزبة عطٌة عبدالبالً بجوار مسجد الحاج عطٌة  -العامرٌة الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  7968مجدي دمحم حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لسم -لرٌة بغداد بجوار مدرسة بغداد االبتدائٌة  -، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  3288ان على مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف مهر -  9

 جمعٌة البالح الجامعة المدٌمة حسام سالمان  2ش  14الـتأشٌر:   ، حى اول المدٌنة 
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فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرف مهران على مهران ، تاجر -تعدٌل االسم التجارى للرئٌسى لٌصبح / مهران لالستثمار  -  11

جمعٌة البالح الجامعة المدٌمة  2ش  14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حى اول المدٌنة  21191118وفً تارٌخ  3288

 حسام سالمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  7971خمٌس سعد على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  - 1مدخل أ شمة  11ـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة المجاورة السابمة نموزج ج عمارة ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  7972رافت حافظ عبدالوهاب حافظ مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم -ل البان ابو الخٌر الشارع الرئٌسً بجوار معم 3النهضة ولاد  -وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  7973على حسن دمحم اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  - 1989/ 2/ 12، كالحٌن ابنود م / خلٌل دمحم حسن ونشاطه مماوالت عمومٌة متكاملة وتارٌخ افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  7973ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على حسن دمحم اٌو -  14

 لسم - 2111/ 6/ 31، كالحٌن ابنود م / اسماعٌل احمد على ونشاطه بٌع ادوات صحٌة تارٌخ االفتتاح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  7973على حسن دمحم اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  -معرض  -اخر ش الساحل بجوار بنزٌنة العمدة  -، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  4671احمد عبد المادر على عبد المجٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم -طرٌك مصر االسكندرٌة بجوار مساكن الضباط  31عامرٌة ن وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  5692حامد عبد الغنى عبد المولى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

  -لبلً الطرٌك اسكندرٌة مطروح  علً الطرٌك  26وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191119وفً تارٌخ  7974احمد دمحم لاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم  -  18

 لسم -خلف لرٌة العراق بجوار مسجد فاطمة الزهراء  3حوشه  36عزبة عامر فرع  -العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  7977احمد ابو العٌنٌن محروس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 -برج العرب الجدٌدة  -المحور المركزى  9بلون  1لطعة رلم  6الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  7976احمد حسن دمحم الرمادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -على الطرٌك مباشرة بجوار الممابر  7جر السكر لرٌة ، برج العرب بن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  3677عبد الغنى لدورة فرج عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

   -علوي بمول لطب الدور الثالث  2شمة  1مدخل  9الـتأشٌر:   ، تعدل الً : برج العرب الجدٌدة المحور المركزي بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  7975الدسولى دمحم شعبان فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -خلف مسجد التوبة وخلف منزل ابو النور  1طٌبة  -الـتأشٌر:   ، النهضة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  7898عماد فرج رمضان بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع محل تجارى برج العرب المدٌم بجوار عبدالعال للسٌرامٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  7898عماد فرج رمضان بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 -رج العرب المدٌم بجوار عبدالعال للسٌرامٌن الـتأشٌر:   ، محل تجارى ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  7978هبة عبدالرحٌم اسماعٌل علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 - 3المجاورة  25الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  7981،  سبك لٌده برلم     محمود عبدالرحمن دمحم فخر الدٌن ، تاجر فرد -  26

  -بهٌج بجوار المخبز خلف سنترال بهٌج  -وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  7981دمحم رمضان عبدالنبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

  -بهٌج امام مخبز بهٌج ملن فاٌد سلٌمان  -برج العرب  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  7982محمود عبدالمجلً ابوزٌد عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

  -سوق الهداٌا المجاورة االولً  116الـتأشٌر:   ، برج العرب محل رلم 

وفً تارٌخ  7983احمد منصور احمد دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ت والتورٌدات احمد منصور للمماوال -  29

 لسم -امام مسجد حارس  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة حارس  21191117

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121خ وفً تارٌ 5986نصر هللا أحمد مفتاح أبو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -أ  5شمة  15مدخل أ عمارة  811مساكن  -الـتأشٌر:   ، تعدل الً : برج العرب الجدٌدة 

تم  21191121وفً تارٌخ  7984خفاجى سنتر للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌسرى صالح كامل خفاجى  -  31

 لسم -الدور الرابع  47/   16عمارة   -  51/ 11ش  -اكتوبر شاطئ النخٌل  6تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  4417لطفى فرج عٌسى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 - 65 - 61 - 59روق محل رلم طرٌك اسكندرٌة مطروح لرٌة الش 42الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  4417لطفى فرج عٌسى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  -طرٌك اسكندرٌة مطروح لرٌة االطباء ابو صٌر  42الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر الكائن فى ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  7985دمحم دمحم بخٌت عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم  -اول شارع الكٌنج مرٌون امام كوبري العامرٌة  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123تارٌخ وفً  7986منشاوي لدورة فرج عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

  - 17الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة مول لطب محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  7987محمود سالم عبٌد عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -علً طرٌك مباشر امام الطٌارة  لبلً طرٌك اسكندرٌة مطروح 32ن  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  7991دمحم رزق دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

  - 4بلون  33,  32المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة لطعتً  -، برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  7989لى حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على دمحم عبدالحمٌد ع -  38

 لسم  -كٌنج مرٌوط ش الكٌنج الجدٌد اول ش من طرٌك برج العرب  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  7988طارق فتحً عبدالحمٌد علً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

  -الدور األرضً الحً السكنً الثامن  1وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  7991علً محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك شارع السوق  - 2الـتأشٌر:   ، العامرٌة النهضة طٌبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  7993امٌر رزق رمضان رواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  - 12مساكن الضباط الفردوس  عمار  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة طرٌك اسكندرٌة الصحراوي لبلً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  7992تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى دمحم محمود دمحم ،  -  42

 لسم  -لرٌة الكرنن بجوار مصنع االوائل للبالستٌن  -، النهضه 

لـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21191129وفً تارٌخ  7995فٌفً دمحم دمحم ابو ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 -(  5( الدور االول علوى مدخل )  3مول منه مراجع وحده )  -، برج العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  7996عٌد سلطان عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم -الـتأشٌر:   ، العامرٌة بنجر السكر المرٌة األولً 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  7997زي اسماعٌل عبدالرحمن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد فو -  45

بجوار سوبر ماركت عمار والجمعٌة  7مدخل أ شمة   13عمارة  1211مساكن  -, وصف الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة 

  -الشرعٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21191118وفً تارٌخ  4671احمد عبد المادر على عبد المجٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر:  تعدل الً : معرض تجارة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119فً تارٌخ و 5692حامد عبد الغنى عبد المولى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدل الً : بمالة جافة واعالف ومدشة حبوب

وفً تارٌخ  3385سامح عبد المسٌح عوض عطٌة المطان ) المطان للتورٌدات والمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 مات نظافةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حزف نشاط : خد21191119

وفً  6885جمال صالح عوض ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الصالح للمواد الغزائٌة  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة مواد غزائٌة21191119تارٌخ 

تم 21191119وفً تارٌخ  6885هربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الصالح لألادوات الك -جمال صالح عوض ٌونس  -  5

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة مواد غزائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  4466حسن دمحم صالح حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 : دهانات وكٌماوٌات البناءالتأشٌر:  تعدل الً 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  4417لطفى فرج عٌسى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بوٌات وحداٌد

دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تع21191122وفً تارٌخ  2439فتحً جونً فرج جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تعدل الً : بمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  7532مصطفً عثمان لباري حسن جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  أضافة نشاط : سبن وصهر وتشكٌل وتشغٌل المعادن وجمٌع انواع الخراطة فٌماعدا الحفر والتنمٌب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  2262د فرغلً دمحم عبدالصبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سع -  11

 التأشٌر:  تعدل الً : مخبز الى بلدى بشرط استصدار التراخٌص الالزمة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ربٌع عبدالمادر محمود مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصباح لتجارة االدوات المنزلٌة والكهربائٌة والتورٌدات  -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191112وفً تارٌخ  7965

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127خ وفً تارٌ 7989على دمحم عبدالحمٌد على حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191118وفً تارٌخ  7973على حسن دمحم اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21191116وفً تارٌخ  7981دمحم رمضان عبدالنبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  7993امٌر رزق رمضان رواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  7969مسعود مشري ناجً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  7985دمحم دمحم بخٌت عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  7986منشاوي لدورة فرج عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  7966محمود رمضان رمضان خمٌس بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  7968مجدي دمحم حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  7988حً عبدالحمٌد علً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق فت -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  7972رافت حافظ عبدالوهاب حافظ مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  7987م عبٌد عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سال -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  7967احمد دمحم عبدالعزٌز لتاٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191119وفً تارٌخ  7974ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم احمد دمحم لا -  15

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  7981محمود عبدالرحمن دمحم فخر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  7995تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فٌفً دمحم دمحم ابو ٌوسف ،  -  17

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  7996عٌد سلطان عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  7978،  سبك لٌده برلم   هبة عبدالرحٌم اسماعٌل علً ، تاجر فرد  -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  7997سعٌد فوزي اسماعٌل عبدالرحمن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  7898سبك لٌده برلم    عماد فرج رمضان بٌومى ، تاجر فرد ،  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  7982محمود عبدالمجلً ابوزٌد عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  7964رلم   مهدي هٌبه سعد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  7991علً محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191128فً تارٌخ و 7992هانى دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  7976احمد حسن دمحم الرمادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  7977احمد ابو العٌنٌن محروس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  7975الدسولى دمحم شعبان فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  7983احمد منصور احمد دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد منصور للمماوالت والتورٌدات  -  29

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191117

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21191127وفً تارٌخ  7991دمحم رزق دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  7971حسن دمحم فٌصل احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21191118وفً تارٌخ  7971خمٌس سعد على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  7984خفاجى سنتر للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌسرى صالح كامل خفاجى  -  33

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً : معرض لدوره  4671تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  1

 لتجارة السٌارات  

ى: تعدٌل االسم التجارى للرئٌسى لٌصبح / ال 3288تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  2

 اشرف مهران على مهران   -مهران لالستثمار 

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الصالح  6885تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  3

 جمال صالح عوض ٌونس   -للمواد الغزائٌة 

الى: أضافة السمة التجارٌة : سما للمماوالت  7819تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  4

 الكهربائٌة  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    4496سلطان عبد البارى عبد هللا وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

وملخصه غٌر مسجل  2119ج لسنة 15السجل  بموجب عمد فسخ شركة توصٌة بسٌطة مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم 

 ٌاوغٌر مشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائ

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    4496سلطان عبد البارى عبد هللا وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2119/ 1/ 17فى  1164السجل  تم محو المٌد بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب    21191129رٌخ ، وفى تا   7979عماد احمد متولً عبده وشركائه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

برج العرب وملخصه غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه  2119أ لسنة  814السجل  بموجب عمد فسخ شركة تضامن ومصدق علٌه برلم 

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    7979عماد احمد متولً عبده وشركائه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 1169السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191121وفً تارٌخ   ، 4276اكرم احمد على سالم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   21111110111مال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  3949اسامة علً محمود محمود حبٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 لسم - 216عمارة سموحة جولد الدور الثانً شمة  -ل شارع النصر العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : أو

وفً تارٌخ  3949تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى الصاوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 - 216دور الثانً شمة عمارة سموحة جولد ال -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الً : أول شارع النصر  21191131

 لسم

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تعدل االسم التجارى الى : االسكندرٌة الستخالص الزٌوت النباتٌة ش م م ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : ألامة وتشغٌل مصنع  -  1

مس والكانوال والذرة وغٌرها النتاج زٌت الطعام وتكرٌره وتعبئته وكذا انتاج الستخالص البذور الزٌتٌه مثل فول الصوٌا وعباد الش

الكسب واللٌسٌثٌن واالحماض الدهنٌة وغٌرها من المنتجات الناشئة عن استخالص وتصنٌع البذور الزٌتٌه وتسوٌمها وتوزٌعها 

االتجار  - 4استٌراد الزٌوت النباتٌة  - 3غرضها  أستٌراد جمٌع مستلزمات االنتاج الالزمة لتحمٌك -2بالداخل وتصدٌرها بالخارج 

تم 21191111وفً تارٌخ  422التوكٌالت التجارٌة واألستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -5فً تماوي الحاصالت الزراعٌة 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

عاصم السٌد دمحم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : ألامة وتشغٌل  -شركه اسكندرٌه لتصنٌع البذور ومنتجاتها  -  2

مصنع الستخالص البذور الزٌتٌه مثل فول الصوٌا وعباد الشمس والكانوال والذرة وغٌرها النتاج زٌت الطعام وتكرٌره وتعبئته وكذا 

واالحماض الدهنٌة وغٌرها من المنتجات الناشئة عن استخالص وتصنٌع البذور الزٌتٌه وتسوٌمها وتوزٌعها  انتاج الكسب واللٌسٌثٌن

االتجار  - 4استٌراد الزٌوت النباتٌة  - 3أستٌراد جمٌع مستلزمات االنتاج الالزمة لتحمٌك غرضها  -2بالداخل وتصدٌرها بالخارج 

تم 21191111وفً تارٌخ  422لتجارٌة واألستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   التوكٌالت ا -5فً تماوي الحاصالت الزراعٌة 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها ) الٌكس ( ش م م ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً : ألامة وتشغٌل مصنع الستخالص  -  3

ا وعباد الشمس والكانوال والذرة وغٌرها النتاج زٌت الطعام وتكرٌره وتعبئته وكذا انتاج الكسب البذور الزٌتٌه مثل فول الصوٌ

واللٌسٌثٌن واالحماض الدهنٌة وغٌرها من المنتجات الناشئة عن استخالص وتصنٌع البذور الزٌتٌه وتسوٌمها وتوزٌعها بالداخل 

االتجار فً تماوي  - 4استٌراد الزٌوت النباتٌة  - 3زمة لتحمٌك غرضها أستٌراد جمٌع مستلزمات االنتاج الال -2وتصدٌرها بالخارج 

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  422التوكٌالت التجارٌة واألستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -5الحاصالت الزراعٌة 

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ستخالص الزٌوت النباتٌة ش م م ، شركة مساهمة  تعدل الً : ألامة وتشغٌل مصنع تعدل االسم التجارى الى : االسكندرٌة ال -  4

الستخالص البذور الزٌتٌه مثل فول الصوٌا وعباد الشمس والكانوال والذرة وغٌرها النتاج زٌت الطعام وتكرٌره وتعبئته وكذا انتاج 

استخالص وتصنٌع البذور الزٌتٌه وتسوٌمها وتوزٌعها  الكسب واللٌسٌثٌن واالحماض الدهنٌة وغٌرها من المنتجات الناشئة عن

االتجار  - 4استٌراد الزٌوت النباتٌة  - 3أستٌراد جمٌع مستلزمات االنتاج الالزمة لتحمٌك غرضها  -2بالداخل وتصدٌرها بالخارج 

تم 21191111وفً تارٌخ  422 التوكٌالت التجارٌة واألستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   -5فً تماوي الحاصالت الزراعٌة 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة

عاصم السٌد دمحم ابراهٌم وشركاه ، شركة مساهمة  تعدل الً : ألامة وتشغٌل  -شركه اسكندرٌه لتصنٌع البذور ومنتجاتها  -  5

غٌرها النتاج زٌت الطعام وتكرٌره وتعبئته وكذا مصنع الستخالص البذور الزٌتٌه مثل فول الصوٌا وعباد الشمس والكانوال والذرة و

انتاج الكسب واللٌسٌثٌن واالحماض الدهنٌة وغٌرها من المنتجات الناشئة عن استخالص وتصنٌع البذور الزٌتٌه وتسوٌمها وتوزٌعها 

االتجار  - 4زٌوت النباتٌة استٌراد ال - 3أستٌراد جمٌع مستلزمات االنتاج الالزمة لتحمٌك غرضها  -2بالداخل وتصدٌرها بالخارج 

تم 21191111وفً تارٌخ  422التوكٌالت التجارٌة واألستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -5فً تماوي الحاصالت الزراعٌة 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة

تعدل الً : ألامة وتشغٌل مصنع الستخالص  شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها ) الٌكس ( ش م م ، شركة مساهمة  -  6

البذور الزٌتٌه مثل فول الصوٌا وعباد الشمس والكانوال والذرة وغٌرها النتاج زٌت الطعام وتكرٌره وتعبئته وكذا انتاج الكسب 

زٌعها بالداخل واللٌسٌثٌن واالحماض الدهنٌة وغٌرها من المنتجات الناشئة عن استخالص وتصنٌع البذور الزٌتٌه وتسوٌمها وتو

االتجار فً تماوي  - 4استٌراد الزٌوت النباتٌة  - 3أستٌراد جمٌع مستلزمات االنتاج الالزمة لتحمٌك غرضها  -2وتصدٌرها بالخارج 

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  422التوكٌالت التجارٌة واألستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -5الحاصالت الزراعٌة 

 ف التأشٌر:  شركة مساهمةالنشاط , وص

 36والفمرة  19تعدل االسم التجارى الى : االسكندرٌة الستخالص الزٌوت النباتٌة ش م م ، توصٌة بسٌطة  فٌما عدا المجموعة  -  7

, مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  هذه 6من المجموعة 

 نشطة , اال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً تعاونها 

علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  422ئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   المانون وال

والفمرة  19عاصم السٌد دمحم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  فٌما عدا المجموعة  -شركه اسكندرٌه لتصنٌع البذور ومنتجاتها  -  8

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  هذه , مع مراعاة احكا6من المجموعة  36

 االنشطة , 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً تعاونها 

لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  422المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

من  36والفمرة  19بسٌطة  فٌما عدا المجموعة  شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها ) الٌكس ( ش م م ، توصٌة -  9

 , مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  هذه االنشطة , 6المجموعة 

أعمالها أو التً تعاونها وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات التً تزاول أعماال شبٌهه ب

علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  422المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

والفمرة  19تعدل االسم التجارى الى : االسكندرٌة الستخالص الزٌوت النباتٌة ش م م ، شركة مساهمة  فٌما عدا المجموعة  -  11

, مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  هذه 6من المجموعة  36

 االنشطة , 

أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً تعاونها وٌجوز للشركة 

علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة21191111وفً تارٌخ  422بك لٌدها برلم   المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  س

 19عاصم السٌد دمحم ابراهٌم وشركاه ، شركة مساهمة  فٌما عدا المجموعة  -شركه اسكندرٌه لتصنٌع البذور ومنتجاتها  -  11

المرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  , مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و6من المجموعة  36والفمرة 

 هذه االنشطة , 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً تعاونها 

ات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة21191111وفً تارٌخ  422المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

من  36والفمرة  19جموعة شركة االسكندرٌة لتصنٌع البذور ومنتجاتها ) الٌكس ( ش م م ، شركة مساهمة  فٌما عدا الم -  12

 , مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  هذه االنشطة , 6المجموعة 

نها وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً تعاو

علً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة21191111وفً تارٌخ  422المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

ود محمود حبٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً :  بٌع وتداول األدوٌة البٌطرٌة وتصنٌع اضافات اسامة علً محم -  13

األعالف والفٌتامٌنات واألمالح البودرة والسائلة وعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتصنٌع األدوٌة البٌطرٌه والمطهرات لدي 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  3949الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / شركة هانى الصاوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الً :  بٌع وتداول األدوٌة البٌطرٌة  -  14

ع األدوٌة البٌطرٌه وتصنٌع اضافات األعالف والفٌتامٌنات واألمالح البودرة والسائلة وعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتصنٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  3949والمطهرات لدي الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدل االسم التجارى الى :  422توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 االسكندرٌة الستخالص الزٌوت النباتٌة ش م م

الى: تعدل االسم التجارى الى :  422شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 االسكندرٌة الستخالص الزٌوت النباتٌة ش م م

تعدٌل اسم الشركة الى:  3949توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / شركة هانى الصاوى وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

فً  شركة تضامن  تحمٌل  تمت الموافمة علً استمالة السٌد / شرٌف محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة  5تأشٌر رلم  -  1

السٌد / فٌكتور فخري عبدالملن وهبه  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح علً النحو التالً : أالموافمة علً  -2مجلس االدارة , 

السٌد / ماجد سمٌر توما  -السٌد / ناجً سمٌر توما توماس  عضو مجلس االدارة  جـ  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ب 

 59برلم       21191111توماس  عضو مجلس االدارة . ، تارٌخ : 

فً  شركة تضامن  تحمٌل  تمت الموافمة علً استمالة السٌد / شرٌف محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة  5تأشٌر رلم  -  2

السٌد / فٌكتور فخري عبدالملن وهبه  -الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح علً النحو التالً : أ -2مجلس االدارة , 

السٌد / ماجد سمٌر توما  -السٌد / ناجً سمٌر توما توماس  عضو مجلس االدارة  جـ  -نتدب ب رئٌس مجلس االدارة والعضو الم

 59برلم       21191111توماس  عضو مجلس االدارة . ، تارٌخ : 

فً  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تمت الموافمة علً استمالة السٌد / شرٌف محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة  5تأشٌر رلم  -  3

السٌد / فٌكتور فخري عبدالملن وهبه  -الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح علً النحو التالً : أ -2االدارة ,  مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌد / ماجد سمٌر توما  -السٌد / ناجً سمٌر توما توماس  عضو مجلس االدارة  جـ  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ب 

 59برلم       21191111ارٌخ : توماس  عضو مجلس االدارة . ، ت

فً  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تمت الموافمة علً استمالة السٌد / شرٌف محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة  5تأشٌر رلم  -  4

السٌد / فٌكتور فخري عبدالملن وهبه  -الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح علً النحو التالً : أ -2مجلس االدارة , 

السٌد / ماجد سمٌر توما  -السٌد / ناجً سمٌر توما توماس  عضو مجلس االدارة  جـ  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ب 

 59برلم       21191111توماس  عضو مجلس االدارة . ، تارٌخ : 

زهدي دمحم نظمً من عضوٌة فً  شركة مساهمة  تحمٌل  تمت الموافمة علً استمالة السٌد / شرٌف محمود  5تأشٌر رلم  -  5

السٌد / فٌكتور فخري عبدالملن وهبه  -الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح علً النحو التالً : أ -2مجلس االدارة , 

السٌد / ماجد سمٌر توما  -السٌد / ناجً سمٌر توما توماس  عضو مجلس االدارة  جـ  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ب 

 59برلم       21191111وماس  عضو مجلس االدارة . ، تارٌخ : ت

فً  شركة مساهمة  تحمٌل  تمت الموافمة علً استمالة السٌد / شرٌف محمود زهدي دمحم نظمً من عضوٌة  5تأشٌر رلم  -  6

/ فٌكتور فخري عبدالملن وهبه السٌد  -الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح علً النحو التالً : أ -2مجلس االدارة , 

السٌد / ماجد سمٌر توما  -السٌد / ناجً سمٌر توما توماس  عضو مجلس االدارة  جـ  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ب 

 59برلم       21191111توماس  عضو مجلس االدارة . ، تارٌخ : 

    21191121صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : اكرم احمد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  7

 4276برلم   

    21191121ابراهٌم احمد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  8

 4276برلم   

ة والتولٌع عنها الشرٌكان المتضامنٌن / اكرم احمد اكرم احمد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشرك -  9

على سالم و ابراهٌم احمد على سالم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل <لن كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك غرض الشركة 

والٌحك الى بشرط ان ٌكون التعامل باسم الشركة وضمن غرضها ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى بعض او كل ماسبك 

شرٌن من الشرٌكٌن المتضامنٌن التصرف فى اصول الشركة بالرهن او البٌع اال بعد موافمة الطرف االخر موافمة كتابٌة ، تارٌخ : 

 4276برلم       21191121

نٌن / اكرم احمد ابراهٌم احمد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌتولى ادارة الشركة والتولٌع عنها الشرٌكان المتضام -  11

على سالم و ابراهٌم احمد على سالم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل <لن كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك غرض الشركة 

بشرط ان ٌكون التعامل باسم الشركة وضمن غرضها ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى بعض او كل ماسبك والٌحك الى 

ضامنٌن التصرف فى اصول الشركة بالرهن او البٌع اال بعد موافمة الطرف االخر موافمة كتابٌة ، تارٌخ : شرٌن من الشرٌكٌن المت

 4276برلم       21191121

عادل فؤاد السٌد الحناوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌرا لفرع الشركة ببرج العرب ومدٌرا لالنتاج مسئوال فنٌا وادارٌا  -  11

المسئولٌة الكاملة عن ادارة المنشأة وتمثٌلها لانونا امام الجهات الرسمٌة واالدارٌة واالمنٌة  -1اصات التالٌة : وتجارٌا وله االختص

تمثٌل المنشأة لانونا امام جمٌع االجهزة الرلابٌة والتفتٌش ومكاتب العمل والتامٌنات االجتماعٌة  -2والتنفٌزٌة والمحاكم بكافة انواعها 

تموٌن وجهاز حماٌة المستهلن واالمن الصناعً والحماٌة المدنٌة والتلٌفونات والكهرباء والمٌاه مع تحمله والضرائب والصحة وال

 5394برلم       21191122وحده المسئولٌة ، تارٌخ : 

المنشاة  المسئولٌة الكاملة عن -3عادل فؤاد السٌد الحناوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كاملة فً التعامل فً هزه الجهات . -  12

المسئولٌة عن اصول الشركة وممتلكاتها واموالها ووسائل االنتمال وسٌارات   -4شركة الحناوي للدخان والمعسل ببرج العرب 

 -5الشركة وكافة المخالفات المرورٌة وتمثٌل الشركة امام جهات التحمٌك والمحاكم عما لد تسببه سٌارات الشركة من اضرار 

المسئولٌة عن االمن الصناعى والتراخٌص والبٌئة والدفاع المدنى  -6الخسائر وسوء استخدام ادوات العمل المسئولٌة عن التلفٌات و

 5394برلم       21191122واشغال الطرالٌك والتلٌفونات والكهرباء والمٌاه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لتموٌن وحماٌة المستهلن والبٌئة والصحة عادل فؤاد السٌد الحناوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  والسالمة والصحة المهنٌة وا -  13

المسئولٌة  -8المسئولٌة الفنٌة عن العمل كاملة  -7وعن االخطار التى تحدث اثناء العمل وٌترتب علٌها اضرار للغٌر وللمنشأة 

ة عن جودة المنتج المسئولٌ -11تطبٌك االجراءات المانونٌة ضد العاملٌن بالشركة حسب الئحة الشركة  -9التجارٌة عن العمل كاملة 

وصالحٌته وموافمته للموانٌن والمرارات والوزارٌة والتعلٌمات االدارٌة وتعهد بانه مفوض ومدٌر مسئول عن المنشأة وفروعها فنٌا 

 5394برلم       21191122ومالٌا وادارٌا وتجارٌا وجنائٌا وامنٌا ، تارٌخ : 

فرع  مسئولٌة كاملة امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة . وبان  عادل فؤاد السٌد الحناوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  14

ٌكون مسئوال عن المحافظة على النظام بالمنشأة وابتاع اسلوب االدارة السلٌمة طبما للموانٌن المنظمة لزلن والموانٌن المنظمة لشئون 

 5394برلم       21191122البٌئة ، تارٌخ : 

حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن المتضامنٌن : اسامة هانً الصاوي محمود  -  15

علً محمود محمود حبٌب والشرٌن / هانً الصاوي محمود حمزه وٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتهما مع الغٌر مجتمعٌن أو 

لهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة منفردٌن ولهما أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها و

وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ 

 3949  برلم     21191131والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وابرام جمٌع العمود ، تارٌخ : 

هانً الصاوي محمود حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن المتضامنٌن : اسامة  -  16

علً محمود محمود حبٌب والشرٌن / هانً الصاوي محمود حمزه وٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتهما مع الغٌر مجتمعٌن أو 

الدارة الشركة والتعامل باسمها ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة منفردٌن ولهما أوسع السلطات 

وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ 

 3949برلم       21191131مود ، تارٌخ : والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وابرام جمٌع الع

هانً الصاوي محمود حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  -  17

بض واستالم المبالغ باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود وعمل اثبات التارٌخ على العمود العرفٌة  ولهما الحك فى ل

المستحمة للشركة بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فى لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او 

بشٌكات ولهما حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت ولهما التعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة 

 3949برلم       21191131ى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب ، تارٌخ : با

هانً الصاوي محمود حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  -  18

لعمود العرفٌة  ولهما الحك فى لبض واستالم المبالغ باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود وعمل اثبات التارٌخ على ا

المستحمة للشركة بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما الحك فى لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او 

ن والمصارف والهٌئات المالٌة بشٌكات ولهما حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت ولهما التعامل مع البنو

 3949برلم       21191131باى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب ، تارٌخ : 

هانً الصاوي محمود حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات والرهن  -  19

 3949برلم       21191131ارٌخ : وااللتراض والتصرف فى اى اصل من اصول الشركة ، ت

هانً الصاوي محمود حمزه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات والرهن  -  21

 3949برلم       21191131وااللتراض والتصرف فى اى اصل من اصول الشركة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3437برلم       21191112، تارٌخ :  8حفٌدة ابو الفضل محمود عبد الرحمن  تجدٌد ثانً   -  1

 4936برلم       21191113، تارٌخ :  18  2117/ 8/ 29احمد عبد المالن مراجى عبد الكرٌم  تجدٌد اول  -  2

 3198برلم       21191118، تارٌخ :  26  2118/ 8/ 13حسٌن مساعد نصٌب جاب هللا  تجدٌد ثانى  -  3

، تارٌخ :  34  2119/  1/  21دات والمماوالت (  تجدٌد ثانً فً سامح عبد المسٌح عوض عطٌة المطان ) المطان للتورٌ -  4

 3385برلم       21191119

 3513برلم       21191113، تارٌخ :  41  2114/ 3/ 18احمد السٌد حسن مرزوق  تجدٌد اول  -  5

 5215برلم       21191113، تارٌخ :  37  2118/ 11/ 21سعدٌة سعد أحمد عوض  تجدٌد اول  -  6

 2211برلم       21191113، تارٌخ :  44  2111/ 7/ 24اٌمان فوزي عبدهللا  تجدٌد اول  -  7

 2211برلم       21191113، تارٌخ :  45  2115/ 7/ 24اٌمان فوزي عبدهللا  تجدٌد ثانى  -  8

 3359برلم       21191113، تارٌخ :  46ٌاسمٌن سعٌد حنفى دمحم  تجدٌد أول   -  9

 4894برلم       21191114، تارٌخ :  47  2117/  6/  21ان عبدالستار عبدالوهاب ابوالعٌنٌن  تجدٌد أول فً حن -  11

 4711برلم       21191115، تارٌخ :  51  2116/  11/  17كمال عبد الصمد ٌوسف ابو كٌلة  تجدٌد أول فً  -  11

/  11/  17ابو كٌلة لتصنٌع االلومٌتال  تجدٌد أول فً  -بو كٌلة تعدل االسم التجارى لٌصبح : كمال عبد الصمد ٌوسف ا -  12

 4711برلم       21191115، تارٌخ :  51  2116
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