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 لٌود أفراد    
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عن مكتب  245945برلم  25195317، لٌد فى  55550555مرضٌه احمد عبدالفتاح عبدالنبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : ذات الكوم منشاه المناطر امبابه

عن تعبئه  245974برلم  25195319، لٌد فى  155550555عبدالرحمن بكري بكري حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش الجمعٌه الزراعٌه وراق العرب الوراق 6وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ) فٌما عدا اعمال الطباعه( ، بجهة : 

عن  255285برلم  25195321، لٌد فى  155550555،  عاطؾ دمحم عبدالؽفار محمود عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  3

 البدرشٌن -مٌت رهٌنه  -منظفات صناعٌه ، بجهة : محل بالدور االرضى

عن  246559برلم  25195325، لٌد فى  1555550555احمد حسٌن محً الدٌن دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

المتكامله النشاء الداتا سنتر وتمدٌم الخدمات المتكامله) فٌما عدا االنترنت وبعد  تصمٌم وتركٌب الشبكات الخاصه وتمدٌم الحلول

 م حدائك االهرام الهرم 51لطعه رلم  5ش  251الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شمه 

عن  246515برلم  25195321، لٌد فى  155550555محمود حنفً محمود احمد رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش حسن والً الدلً 11توكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن مركز لبٌع  246546برلم  25195324، لٌد فى  1555550555دمحم احمد ابراهٌم دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 الهرم -شارع ستودٌو االهرام 21زٌوت السٌارات ، بجهة : 

عن تجاره  246595برلم  25195328، لٌد فى  25550555ر فرد ، رأس ماله ،  الشحات السعٌد صالح عثمان  ، تاج -  7

 ش الشهٌد احمد حمدي مدكور فٌصل 58دواجن حٌه ومذبوحه ، بجهة : 

عن مكتب  246599برلم  25195328، لٌد فى  555550555طارق السٌد عبدالمجٌد حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 د البنا ناهٌا بوالق الدكرورمماوالت ، بجهة : ش محمو

عن مكتب متعهد نمل عمال  246157برلم  25195331، لٌد فى  55550555دمحم السٌد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ، بجهة : المناشً البلد ش الكاوتش منشاه المناطر

عن تصدٌر  245792برلم  25195354، لٌد فى  155550555عماد عبد الموجود السٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مالبس جاهزه ، بجهة : شارع درب الطوٌل مركز كرداسه

عن خدمات رجال  245775برلم  25195353، لٌد فى  155550555منال فؤاد حامد التهامً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لجبلكفر ا -اعمال فً مجال تأجٌر السٌارات ، بجهة : شارع زؼلول 

عن محل  245825برلم  25195355، لٌد فى  155550555عٌد فرج صبحى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 امبابه -مجوهرات ، بجهة : شارع الوحده

عن مكتب  245835برلم  25195356، لٌد فى  5555550555عربً اسماعٌل دمحم جالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش الهرم 162، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19ٌر فٌما عدا المجموعه استٌراد وتصد

عن بالي  245814برلم  25195355، لٌد فى  255550555كرٌم صدٌك عبدالشكور صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش عمر بن الخطاب ارض الحداد امبابه 32استٌشن ) فٌما عدا االنترنت( ، بجهة : 

عن مكتب  245845برلم  25195357، لٌد فى  55550555تحٌه مصطفً مبرون شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ف -  15

 رحالت ، بجهة : ش السٌد سعودي البراجٌل
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عن بٌع مستحضرات  245859برلم  25195315، لٌد فى  125550555خالد نعٌم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 اكتوبر البراجٌل اوسٌم 6 تجمٌل ، بجهة :

عن مصنع  245934برلم  25195314، لٌد فى  555550555مجدى سمعان فرنساوى سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 مالبس ، بجهة : شارع عبد الهادى سالمه من شارع عشره وراق العرب

عن مخبز سٌاحً  245922برلم  25195313، لٌد فى  125550555دمحم احمد محروس دمحمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 العجوزه 17ش السودان محل رلم  2، بجهة : بلون 

عن تجاره  245926برلم  25195313، لٌد فى  355550555عبدهللا خلٌفه عبدالحمٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ر االرضً الدلًش شاهٌن من سلٌمان جوهر الدو 13االدوات الكهربائٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات مواد  245953برلم  25195318، لٌد فى  2555550555سٌد كمال دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش نبٌل العبد من ش المهندس صبحً طرٌك كفر طهرمس الطالبٌه 13ؼذائٌه ، بجهة : فٌصل مكتب بالدور االرضً رلم 

عن  245985برلم  25195325، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم صالح الدٌن مصٌلحً  -  21

 ش عباس علً عٌسً بوالق الدكرور 1تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن تجاره وتوزٌع  245978برلم  25195319، لٌد فى  355550555امام مندوه السٌد امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 امام لاعه سحر الشرق من ش االسطٌل اوسٌممواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  255285برلم  25195321، لٌد فى  155550555عاطؾ دمحم عبد الؽفار محمود عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مصنع بالستٌن ، بجهة : محل  بالدور االرضى مٌت رهٌنه البدرشٌن

عن مركز  246558برلم  25195325، لٌد فى  555550555ه ،  معتصم السٌد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  24

 ش مصدق الدور االول الدلً 84تعلٌمً للكمبٌوتر ، بجهة : 

عن تجاره لعب  246519برلم  25195321، لٌد فى  155550555دمحم شعبان دمحم رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ر العمرانٌهش مدٌنه النص 44االطفال واالنتٌكات ، بجهة : 

عن تصمٌم  246513برلم  25195321، لٌد فى  55550555دمحم السعٌد عبدالعزٌز الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ش الجامع الدور الثالث بٌن السراٌات  17وتطوٌر لواعد بٌانات فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 الدلً

عن مكتب  246559برلم  25195326، لٌد فى  155550555مصطفً محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود  -  27

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : المنصورٌه منشاه المناطر امبابه

عن مماوالت ، بجهة  246574برلم  25195326، لٌد فى  555550555علً احمد حفنً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 9: 

عن تورٌدات  246582برلم  25195327، لٌد فى  155550555كرٌم رمضان مصطفً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 ش الجنٌدي سمٌل اوسٌم 5ه الشرب ، بجهة : عمومٌه ومعالجه مٌا

عن مماوالت عامه  246153برلم  25195331، لٌد فى  155550555ولٌد صالح السٌد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش عباس علً عٌسً بوالق الدكرور 1، بجهة : 

عن ورشه  245777برلم  25195353، لٌد فى  155555.555فوزٌه عبدالمادر دمحم عدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش ابراهٌم شحاته من كعبٌش الطوابك فٌصل 5تصنٌع مفروشات ، بجهة : 

عن تصدٌر مالبس  245857برلم  25195354، لٌد فى  125550555دمحم جمال دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لمعهد الدٌنً امتداد سعد زؼلول كرداسهجاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش ا



 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 معرض  245821برلم  25195355، لٌد فى  155550555دمحم فتحى دمحم عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 امبابه -شارع الوحده  -شارع دمحم على  38اٌجار سٌارات ، بجهة : 

عن مماوالت  245816برلم  25195355، لٌد فى  6555550555،   عٌد ؼانم عبدالرحٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  34

 عمومٌه ، بجهة : ش رضا بٌومً وشهرته المشربٌه عماره االندلس مرٌوطٌه

عن بٌع مالبس  245797برلم  25195354، لٌد فى  555550555حسام ابراهٌم احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش دمحم عامر ارض الجمعٌه امبابه 1بجهة :  فٌما عدا المالبس العسكرٌه ،

عن مكتب  245863برلم  25195315، لٌد فى  155550555دمحم حسام الدٌن زؼلول محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش مسجد بٌومً من ش المطار امبابه 78خدمات حكومٌه ، بجهة : 

عن تجاره  245884برلم  25195312، لٌد فى  555550555ماله ،   محمود دمحم عبد الرحمن معوض  ، تاجر فرد ، رأس -  37

 شارع حسٌن عبد البالى من الطرٌك االبٌض ارض اللواء 1الحداٌد والبوٌات ، بجهة : 

عن دعاٌه واعالن  245876برلم  25195311، لٌد فى  255550555منً دمحم لطب ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 268الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : فٌما عدا اصدار 

 المطبعه 44ش فٌصل الرئٌسً شمه 

عن تورٌدات  245989برلم  25195325، لٌد فى  155550555دمحم سمٌر منٌر عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 مد علً احمد بوالق الدكرورش حا 46عمومٌه ، بجهة : 

عن تشطٌبات  245988برلم  25195325، لٌد فى  155550555احمد علً صالح محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش العروبه العمرانٌه 15ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن تورٌدات  246532برلم  25195321، لٌد فى  125550555دمحم احمد عبدالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش دمحم نادر عمرانٌه 2وتركٌبات كهربائٌه والبطارٌات والواح الطاله الشمسٌه ، بجهة : 

عن  246522برلم  25195321، لٌد فى  255550555محمود عبدالفتاح محمود عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بالدور االول 3ش العلمٌن شمه رلم  121تاجٌر سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن  246537برلم  25195324، لٌد فى  555550555اسماعٌل دروٌش مصطفً دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ش ابراهٌم دوسو ٌمٌن الدجائري البراجٌل 2تورٌدات مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة  246569برلم  25195326، لٌد فى  155550555له ،  عامر دمحم ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ما -  44

 ش زنٌن بوالق الدكرور 23: 

عن  246552برلم  25195325، لٌد فى  555550555محمود عبد الرؤؾ دمحم سٌد خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بوالق الدكرور -ناهٌا -مكتب مماوالت ، بجهة : شارع دمحم نافع 

عن تورٌد  246595برلم  25195328، لٌد فى  155550555منً بدوي عجمً عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 5مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن  246155برلم  25195331، لٌد فى  125550555ؼاده دمحم فوزي عبدالعاطً دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 و هضبه االهرام الهرم 241ٌه ، بجهة : صٌدل

عن تجاره  245818برلم  25195355، لٌد فى  255550555حربى زكرٌا ابو رواش زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 الوراق -وراق العرب  -ادوات صحٌه ، بجهة : ش عشره 

عن مماوالت  245854برلم  25195315، لٌد فى  55555.555رجب عبدالنعٌم جبرٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش ؼرب الترعه كوبري عابدٌن كرداسه 3وتورٌدات ، بجهة : 
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عن مكتب  245875برلم  25195311، لٌد فى  15555550555احمد فرٌد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ، بجهة : ش حسن الجبرونً وراق العرب الوراق مماوالت عمومٌه وتورٌدات واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه

عن معرض  245958برلم  25195312، لٌد فى  155550555جمال عباس حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بوالق الدكرور -لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع محمود البنا

عن بٌع  245963برلم  25195318، لٌد فى  555550555اله ،  حسام حسن فتحً عبدالجٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  52

 مواد ؼذائٌه ) سوبر ماركت( ، بجهة : ش فتحً خلٌفه الكوم االحمر اوسٌم

عن مماوالت  245986برلم  25195325، لٌد فى  155550555احمد محمود اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 دمحم المنشاوي العمرانٌه ش 8وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  245998برلم  25195325، لٌد فى  555550555زٌنب عوض السٌد عبدالجواد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الدلً 5شمه  1دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : ش محً الدٌن ابوالعز الدور 

عن مركز  245999برلم  25195325، لٌد فى  125550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رزق نصٌر شنوده عوض  -  55

 ش خاتم المرسلٌن العمرانٌه 18اتصاالت سنترال ) ما عدا مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت( ، بجهة : 

عن تجاره  246539برلم  25195324، لٌد فى  155550555المؽربً لتجاره االخشاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق 2االخشاب ، بجهة : 

عن استٌراد  246578برلم  25195326، لٌد فى  5555550555احمد رشدي عبٌد ؼٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 اجهزه منزلٌه ، بجهة : ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246111برلم  25195331، لٌد فى  155550555مصطفً ابراهٌم عبدالحفٌظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 8تصدٌر فمط ، بجهة : 

ن بماله جافه ، ع 245776برلم  25195353، لٌد فى  555550555سحر بهاء دمحم دمحم عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش عبده مبرون من الجمعٌه الزراعٌه البراجٌل اوسٌم 2بجهة : 

عن محل  245815برلم  25195354، لٌد فى  155550555سعد بخٌت مكسٌموس عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 امبابه -مجوهرات ، بجهة : شارع المطار 

عن  245827برلم  25195356، لٌد فى  155550555، رأس ماله ،   سامً عبدالسمٌع ابراهٌم حٌدر  ، تاجر فرد -  61

 استثمار عماري ، بجهة : ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور

عن  245864برلم  25195315، لٌد فى  55550555محروس السباعً المرسً عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لمشابن فٌصلا 2تنجٌد افرنجً ، بجهة : مدٌنه الشباب 

عن مكتب خدمات  245871برلم  25195311، لٌد فى  55550555دمحم سعٌد رواش عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 حكومٌه ، بجهة : ش سعد زؼلول كرداسه

تعهد نمل عن مكتب م 245893برلم  25195312، لٌد فى  155550555هناء ماهر كمال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 م المناطر-عمال ورحالت ، بجهة : مناشً البلد

عن بٌع  157876برلم  25195311، لٌد فى  5555550555شمس الدٌن دمحم احمد الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 زهور وهداٌا ، بجهة : ش دمحم اسماعٌل بشتٌل المنٌره الؽربٌه

عن  245932برلم  25195314، لٌد فى  5555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   نٌفٌن دمحم عادل حافظ ابوالحسن  ، -  66

 ش النصر االندلس المبلٌه ع غ العمرانٌه 18استٌراد وتصدٌر وتورٌدات هندسٌه ، 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

فون عن بٌع تلٌ 245935برلم  25195314، لٌد فى  55550555ابراهٌم احمد ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ش السودان الدلً 99محمول ومستلزماته ، بجهة : 

عن محل مالبس  245955برلم  25195318، لٌد فى  155550555عرفه عبدالفضٌل سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 اكتوبر بوالق الدكرور 6ش نصر الموان من جمال عبدالناصر  1جاهزه ، بجهة : 

عن تورٌد  245971برلم  25195319، لٌد فى  125550555د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال عاشور ابراهٌم سٌ -  69

 وتوزٌع المالبس الجاهزه ، بجهة : ش جمال عبدالناصر ارض اللواء بوالق الدكرور

 عن مكتب 246512برلم  25195352، لٌد فى  2515550555كرستٌن حسنً دهاٌبً مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش النور المترٌه بشتٌل اوسٌم 2دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت ، بجهة : 

عن مماوالت  246514برلم  25195321، لٌد فى  55555550555فتحً دمحم عبدالجواد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 23، بجهة : 

عن مكتب متعهد  245997برلم  25195325، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم علً عبدالمنعم علً  -  72

 ش دمحم عسكر خلؾ معهد االبحاث وراق الحضر الوراق 5نمل عمال ، بجهة : 

 عن مكتب متعهد 246561برلم  25195326، لٌد فى  155550555دمحم علً دمحم عبدالشافً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 نمل عمال ورحالت ، بجهة : االخصاص منشاه المناطر

عن بوتٌن  246159برلم  25195331، لٌد فى  475550555جٌهان عبدالنعٌم جمٌل فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ش المامون العجوزه 15لبٌع المالبس الجاهزه واالكسسوارات الحرٌمً ولوازمها ، بجهة : 

عن تجاره  245779برلم  25195353، لٌد فى  15555550555سعد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل سمٌر جرجس -  75

 فٌصل -مٌدان الساعه  -ش الشهٌد احمد حمدي ناصٌه ش طرٌك كفر طهرمس  1مصوؼات ذهبه ، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن محل  245851برلم  25195354، لٌد فى  155550555احمد رشدي سٌؾ الدٌن ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 المشه ، بجهة : ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

عن تورٌدات عمومٌه  245855برلم  25195354، لٌد فى  155550555احمد دمحم دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 الدلى -الدور الثالث  -شارع سلٌمان جوهر  52، بجهة : 

عن ورشه  245826برلم  25195356، لٌد فى  155550555 عوض سٌد سالم الجاكً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  78

 ش عبدالعزٌز سٌد بكر المومٌه العربٌه وراق العرب الوراق 18خراطه وتشؽٌل المعادن ، بجهة : 

عن بماله جمله ،  245841برلم  25195357، لٌد فى  155550555خالد فوزي علً نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ش الملن فٌصل فٌصل 52بجهة : 

عن ورشه  245798برلم  25195354، لٌد فى  555550555بٌتر افراٌم ادٌب شانودي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 تصنٌع مالبس طبٌه ، بجهة : ش صهارٌج المٌاه من ترعه السواحل وراق العرب الوراق

عن ترزي ، بجهة :  245842برلم  25195357، لٌد فى  85550555دالصمد سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عب -  81

 نكال ش السوق مدرسه ام االبطال منشاه المناطر

عن  245846برلم  25195357، لٌد فى  1555550555دمحم دمحم مصطفً الصادق حربً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ش سعٌد مطر مٌت عمبه العجوزه 4مومٌه الكابالت وكامٌرات المرالبه فٌما عدا االنترنت وكامٌرات الالسلكٌه ، بجهة : تورٌدات ع

عن مماوالت ،  245865برلم  25195315، لٌد فى  15555550555احمد حمدى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 لمهندسٌنا -شارع البطل احمد عبد العزٌز  45بجهة : 



 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 مكتب  245895برلم  25195312، لٌد فى  155550555مصطفى وجٌه دمحم عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 نمل عمال ورحالت ، بجهة : منشاءه المناطر امبابه

عن محل  245955 برلم 25195313، لٌد فى  155550555دمحم عبدالبارى نصٌر عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 بوالق الدكرور-موبٌالت ، بجهة : شارع ابراهٌم رمضان من شحاته الجمل 

عن مكتب نمل  245955برلم  25195312، لٌد فى  255550555اكرامً علً حسن مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ش كفر السلمانٌه وراق العرب الوراق 15عمال ، بجهة : 

عن مخبز  245925برلم  25195313، لٌد فى  125550555حمدي دمحم عبدالؽنً شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش العشرٌن ناصٌه ش همام مدكور فٌصل 8وحلوانً افرنجً ، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن كوفً شوب ،  245923برلم  25195313، لٌد فى  255550555سٌد احمد حسٌن متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ش طرٌك النصر ارض الجمعٌه امبابه 9بجهة : 

عن بالى  245877برلم  25195315، لٌد فى  1555550555لٌاتى احمد لٌاتى احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 جزٌره الدهب من شارع البحر االعظم-شارع رجب صدٌك  8ستٌشن ، بجهة : 

عن تورٌدات  246554برلم  25195325، لٌد فى  155550555احمد محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام  -  95

 ش دمحم خلٌفه مدٌنه النجوم المعتمدٌه 29ومتعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : 

عن بٌع اكسسوار  246525برلم  25195321، لٌد فى  155550555باسم ٌوسؾ ابراهٌم خله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش مستشفً الصدر العمرانٌه 15محمول ، بجهة : 

عن  246527برلم  25195321، لٌد فى  155550555حاتم متولً محً الدٌن شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 تورٌدات اجهزه رٌاضٌه ، بجهة : ش نصر الموان جمال عبدالناصر بوالق الدكرور

عن استثمار  246575برلم  25195324، لٌد فى  555550555لعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عٌد رجب عبدا -  93

 عماري ومماوالت ، بجهة : ش احمد ابراهٌم ناهٌا بوالق الدكرور

عن مكتب  246594برلم  25195328، لٌد فى  555550555نعمه عبدالمنعم دمحم متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 بجهة : ش مٌدان الشجره من ش المطار امبابه مماوالت ،

عن مكتب مماوالت  245815برلم  25195355، لٌد فى  155550555عماد عٌد دمحم ابو جٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 عمومٌه ، بجهة : ش عمر بن الخطاب وراق الحضر الوراق

عن خدمات  245855برلم  25195315، لٌد فى  155550555  دمحم سعٌد عبدالمعطً سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  96

 ش حامد احمد علً بوالق الدكرور 16بترولٌه ، بجهة : 

عن مكتب  245856برلم  25195315، لٌد فى  125550555احمد دسولً احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش السوق ابو رواش كرداسه

عن ورشه  245872برلم  25195311، لٌد فى  155550555صام الدٌن سٌد فرج مدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  98

 تصنٌع حنفٌات ، بجهة : الزٌدٌه طرٌك ؼٌضان

عن مكتب متعهد نمل  245894برلم  25195312، لٌد فى  155550555دمحم لدرى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 امبابه-م المناطر-ت ، بجهة : ذات الكومعمال ورحال

عن بالي  245897برلم  25195312، لٌد فى  555550555دمحم عبدالمحسن دمحم لمر الدوله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش خوفو ش العرٌش الهرم 16استٌشن فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 



 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

عن ورشه  245933برلم  25195314، لٌد فى  555550555له ،  ماري جرجس ٌوسؾ هوا  ، تاجر فرد ، رأس ما -  151

 نجاره ، بجهة : حاره ابو فوزي عبدالمادر الخولً الوراق

عن مركز  245969برلم  25195318، لٌد فى  2555550555خالد طه رشاد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 االرضً الدلً تجمٌل ، بجهة : ش جمعٌه النسر من ش الكروم الدور

عن  246528برلم  25195321، لٌد فى  125550555ام احمد حمدي عبدالنبً الصاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ش جامع الخوله وراق العرب الوراق 4مكتب نمل عمال ، بجهة : 

عن صاله  246556برلم  25195325، لٌد فى  155550555عزت عادل عزت عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ش استودٌو االهرام الهرم 25جمباز اطفال ، بجهة : 

عن بالي استٌشن  245984برلم  25195325، لٌد فى  555550555دنٌا ناصر كامل رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 نفك امبابهش عزٌز عزت برج  1فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ،  245995برلم  25195325، لٌد فى  55550555السٌد احمد ابوالمجد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بجهة : منٌل شٌحه من طرد النٌل

عن  246533برلم  25195321، لٌد فى  155550555عرفات عبد الناصر عرفات حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 بوالق الدكرور -شارع زنٌن15ل مالبس جاهزة ، بجهة : مح

عن بٌع  246521برلم  25195321، لٌد فى  155550555طارق نصر عبدالجواد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ش طنطا العجوزه 37مستلزمات حٌوانات الٌفه ، بجهة : 

عن مكتب  246565برلم  25195326، لٌد فى  155550555ه ،  سمٌحه صالح منٌر الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس مال -  159

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : ش عبد الرحٌم الدسولى من ش عبده رمضان وراق العرب

عن تنمٌه  246547برلم  25195325، لٌد فى  655550555اسالم جمال الدٌن دمحم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ز هضبه االهرام الهرم 1ما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : بشرٌه ولؽات فٌ

عن مكتب  246563برلم  25195326، لٌد فى  155550555احمد عفٌفى عبد الحكٌم سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : مناشً البلد منشاه المناطر

عن تصمٌم االزٌاء  246583برلم  25195327، لٌد فى  155550555ر دمحم ٌاسٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سم -  112

 ش الحسن الدور االول الدلً 11، بجهة : 

عن مصنع  245785برلم  25195353، لٌد فى  155550555احمد ابو العال سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ابو النمرس -، بجهة : شارع الجمهورٌه  تشؽٌل معادن

عن خدمات  245832برلم  25195356، لٌد فى  155550555حماده علً سٌد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

، رجال االعمال فً مجال تاجٌر السٌارات وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا مجاالت الطباعه واٌجار واستئجار سٌارات لحساب الؽٌر 

 ش سماره السٌاحً الهرم 55بجهة : 

عن معرض  245915برلم  25195313، لٌد فى  155550555بلٌػ رضا فاوي حسن ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش الزهراء عمرانٌه ؼربٌه 89اٌجار سٌارات ، بجهة : 

عن  245937برلم  25195314، لٌد فى  555550555صالح الدٌن رضوان دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مصنع مالبس ، بجهة : شارع فهمى البطل كونٌش النٌل  الوراق

عن محل  246524برلم  25195321، لٌد فى  255550555احمد دمحم عبدالرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش سعٌد علً فٌصل الهرم 5طٌور ، بجهة : 



 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

عن ورشه  246531برلم  25195321، لٌد فى  1555550555سٌد عبدالموي دمحم عبدالموي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ل حدائك االهرام الههرم 234موبٌلٌا ، بجهة : 

عن استٌراد  246536برلم  25195324، لٌد فى  5555550555دمحم السنوسً احمد مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

ش ال عمران من ش العمده خلؾ المطاحن ؼرفه من  1( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

 فٌصل 4شمه الدور 

عن مكتب خدمات  246529برلم  25195321، لٌد فى  35550555دمحم محمود حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ش شعٌب الجدٌد صفط اللبن 15مكافحه الحشرات ، بجهة : 

عن معرض  246553برلم  25195325، لٌد فى  155550555حسام الظم دمحم عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عمرانٌه ؼربٌه -شارع سعٌد الماضى 9سٌارات ، بجهة : 

عن  246155برلم  25195328، لٌد فى  155550555ٌز محمود امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى عبد العز -  122

 بوالق الدكرور -تجاره سٌارات ، بجهة : شارع عبده ؼراب

عن نباتات زٌنه  245775برلم  25195353، لٌد فى  25555550555هشام مصطؾ خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 عبد الرازق / الكونٌسه العمرانٌه، بجهة : شارع 

عن مصنع  245786برلم  25195353، لٌد فى  155550555سامح صابر ثابت عطٌت هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بوالق الدكرور -مالبس جاهزة ، بجهة : شارع سٌد زٌن 

عن مكتب تصدٌر  245796برلم  25195354لٌد فى ،  155550555دمحم فٌصل دمحم الزنٌنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ، بجهة : ش مسجد الشاهد من ش سعد زؼلول كرداسه

عن ورشه  245825برلم  25195355، لٌد فى  555550555هانً رمزي زكً للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مل اما االلصر امبابهش مدرسه االمانه م اال 12تصنٌع مالبس ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  245861برلم  25195315، لٌد فى  555550555عبدالتواب السٌد عبدالمعتمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 امتداد اسامه ابوعمٌره ناصٌه ش محمود ٌوسؾ محطه حسن دمحم فٌصل 2محل ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن مكتب  245868برلم  25195311، لٌد فى  155550555اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم علً عبدالكافً حسن  ، ت -  128

 ش عبدالعلٌم حمٌك البراجٌل 15متعهد نمل عمال ، بجهة : 

عن تورٌد  245959برلم  25195312، لٌد فى  155550555محمود طارق رجب امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 بوالق الدكرور -عفٌفى كفافى  مالبس رٌاضٌه ، بجهة : شارع احمد

عن صٌانه  245914برلم  25195312، لٌد فى  155550555اٌمن ربٌع حلمً االمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش االمٌر زؼلول الهرم 9الكترونٌات وتبرٌد ، بجهة : 

عن استٌراد  245919برلم  25195313، لٌد فى  5555550555علً فوزي علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ارض اللواء العجوزه 1ش عبدالرازق جوهر محل رلم  32وتصدٌر ، بجهة : 

عن ورشه  245929برلم  25195314، لٌد فى  155550555عماد مصطفً دمحم حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 مالبس جاهزه ، بجهة : سالمه الشاعر كرداسه

عن تورٌد  246576برلم  25195327، لٌد فى  155550555ولٌم متري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا صفوت  -  133

 اكتوبر سالٌه مكً 6وتركٌب كامٌرات المرالبه ، بجهة : ش الجهاد من س 

عن بٌع  245928برلم  25195313، لٌد فى  555550555حسن ٌوسؾ ٌوسؾ جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش الدكتور الشٌن المرٌوطٌه الكوم االخضر فٌصل 6جاهزه ، بجهة : مالبس 



 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

عن تجاره  245952برلم  25195314، لٌد فى  155550555بٌشوى مجدى حنا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -اجهزة كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : شارع دمحم الشرٌؾ 

عن انظمه  245975برلم  25195319، لٌد فى  555550555زي جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌمون كامل رم -  136

اتصاالت وحلول ذكٌه وكامٌرات مرالبه وةانذار سرله وانذار حرٌك وحضور وانصراؾ ) فٌما عدا االنترنت والحراسه 

 ش احمد حماد عمرانٌه شرلٌه العمرانٌه 3والكامٌرات الالسلكٌه( ، بجهة : 

عن مصنع  246557برلم  25195325، لٌد فى  555550555عرٌان ولٌم عوٌضه عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 شارع بورسعٌد وراق العرب الجٌزه 16مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  246553برلم  25195325، لٌد فى  155550555احمد حسنً حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 25ت ، بجهة : رحال

عن  245992برلم  25195325، لٌد فى  155550555صالح الدٌن دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 ش السودان المهندسٌن 249خدمات نظافه لدي الؽٌر ) فٌما عدا خدمات االمن والحراسه( ، بجهة : 

عن ورشه  245994برلم  25195325، لٌد فى  75550555ن ؼبلاير ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر سلٌما -  145

 ش علً ابن ابً طالب من ش المعتمدٌه ارض اللواء العجوزه 34تجاره موبلٌات ، بجهة : 

عن تصنٌع  246549رلم ب 25195325، لٌد فى  255550555دمحم كمال عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 خراطٌم كهرباء ، بجهة : ش دمحم مصطفً زٌاده طرٌك جزٌره دمحم وراق العرب الوراق

عن مكتب متعهد  246565برلم  25195326، لٌد فى  155550555دمحم فؤاد فتحً مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 نمل عمال ورحالت ، بجهة : االخصاص منشاه المناطر امبابه

عن معرض  246577برلم  25195327، لٌد فى  155550555دمحم رمضان ابراهٌم مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : ش عبدالرازق خطاب ناهٌا بوالق الدكرور

عن مماوالت  246589برلم  25195328، لٌد فى  155550555مجدي حمدي علً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 زراعٌه ونباتات زٌنه الند سكٌب ، بجهة : ش المشاتل كفر حكٌم كرداسه

عن تورٌد  246158م برل 25195331، لٌد فى  1555550555مصطفً رمضان تمام دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

ماكٌنات التصوٌر والطباعه ومستلزماتها فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، 

 ش اٌمن مصطفً شحاته العشرٌن مدكور فٌصل 21بجهة : محل بالعمار رلم 

عن  245854برلم  25195354، لٌد فى  155550555احمدى عبدهللا ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 داٌر الناحٌه-الدور االرضى  -شارع دمحم على  19تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد االجهزه  245813برلم  25195355، لٌد فى  155550555بالل دمحم حسنً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 ل حدائك االهرام 89ماسٌه ، بجهة : الرٌاضٌه وتجهٌز مالعب كره المدم الخ

عن تورٌدات  245912برلم  25195313، لٌد فى  155550555احمد دمحم زكً بلتاجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 ش العروبه العمرانٌه 15وتوكٌالت تجارٌه ومماوالت ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  245888برلم  25195312، لٌد فى  155550555دمحم نصر علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 ما عدا مجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : بنً مجدول كرداسه

عن استٌراد فٌما  245956برلم  25195313، لٌد فى  5555550555هشام دمحم البٌومى ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

-شارع احمد عفٌفى كفافى 6صدٌر وتجاره مستلزمات وؼٌر الطبٌه ، بجهة : ت - 6من المجموعه  36والفمرة  19عدا المجموعه 

 بوالق الدكرور-ناهٌا 



 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

عن اداره وتشؽٌل  245918برلم  25195313، لٌد فى  155550555سعد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش خان ٌونس المهندسٌن 45المطاعم والكافٌهات والكافٌترٌات فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن تطهٌر صرؾ  245924برلم  25195313، لٌد فى  255550555دمحم حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش مدرسه الفٌروز المشروع م غ امبابه 1صحً وسباكه ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن منتجات  245955برلم  25195314، لٌد فى  155550555دمحم حسن عبدالعظٌم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 امبابه -شارع الوحده  87حلوى من عجٌن ، بجهة : 

عن  245938برلم  25195314، لٌد فى  555550555طاهر اسماعٌل احمد اسماعٌل فهمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 الدلً 8شمه  3ش نوال الدور  29انتاج فنً ) ما عدا االنترنت( ، بجهة : 

برلم  25195319، لٌد فى  155550555عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 عن مكتب لطع ؼٌار مستعمله وتورٌدها ، بجهة : ش فرج من ش النمطه المدٌمه اوسٌم 245972

عن  246517برلم  25195321، لٌد فى  155550555س ماله ،  شٌماء عبدالحلٌم دمحم دمحم الخضري  ، تاجر فرد ، رأ -  156

 بوتٌن هداٌا ، بجهة : ش عبدهللا الشربٌنً من ش الجمعٌه ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246518برلم  25195321، لٌد فى  555550555الدردٌر دمحم نورالدٌن الصاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ن الخطاب من ناهٌا بوالق الدكرورمماوالت ، بجهة : ش عمرو ب

عن معرض  246523برلم  25195321، لٌد فى  155550555اسالم عبدهللا دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 سٌارات ، بجهة : ش احمد الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن مكتب  246564برلم  25195326فى ، لٌد  155550555حمٌده سعٌد محروس سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : منشاه المناطر منشاه المناطر

عن  246592برلم  25195328، لٌد فى  555550555كرٌم عبدالرحٌم ابراهٌم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ش زؼلول الهرم 31محل عطور ، بجهة : 

عن استٌراد  246152برلم  25195331، لٌد فى  5555550555 داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدي محمود دمحم -  161

 ش ترعه زنتٌن بوالق 15االجهزه المنزلٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  243357برلم  25195327، لٌد فى  255550555دمحم الششتاوى احمد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 اوالد عوض الهرم 2: الدوراالول عمار رلم عمومٌه ، بجهة 

عن تصدٌر  245791برلم  25195354، لٌد فى  155550555دمحم مصطفى امٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 مالبس جاهزه ، بجهة : شارع سعد زؼلول مركز كرداسه

عن كوفً  245773برلم  25195353، لٌد فى  125550555فكٌهه احمد عبدالنعٌم ابو رجل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 شوب دون االنترنت ، بجهة : ش سماره السٌاحً المرٌوطٌه العمرانٌه

عن تصدٌر  245791برلم  25195354، لٌد فى  155550555دمحم مصطفى امٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 مالبس جاهزه ، بجهة : شارع سعد زؼلول مركز كرداسه

عن  245853برلم  25195353، لٌد فى  1555550555كرم منصور ابراهٌم ٌسخرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 وراق الحضر -ورشة اسطمبات لٌزر لمصانع المالبس ، بجهة : ش ابو بكر من ش ترعة السواحل 

عن استٌراد  245823برلم  25195354ى ، لٌد ف 5555550555عصام فرؼل احمد فرؼل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -وتصدٌر ، بجهة : شارع الشرٌؾ 



 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

عن مكتب متعهد  245795برلم  25195354، لٌد فى  55550555توحٌده عٌد شعبان علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 ش الوفاء من سكه الحاج علً المعتمدٌه كرداسه 25نمل عمال ، بجهة : 

عن مكتبه  245881برلم  25195312، لٌد فى  155550555محمود عبدالفتاح دمحم الشاذلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 ش صالح الدٌن خلؾ المحكمه ش السودان امبابه 6فٌما عدا الطباعه ، بجهة : 

عن مكتب  245895برلم  25195312فى  ، لٌد 155550555دمحم فتحى عبد العزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : ذات الكوم م منشاتءه المناطر الجٌزه

عن لطع ؼٌار  245951برلم  25195312، لٌد فى  1555550555دمحم فؤاد حسنٌن هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 زٌد بدر العشرٌن فٌصلش محسن عبود من ابو 22موتوسٌكالت وتون تون ، بجهة : 

عن  245939برلم  25195314، لٌد فى  5555550555طارق مصرى صالح عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 بوالق الدكرور -ناهٌا-استٌراد وتصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : شارع دمحم نافع 

عن دعاٌه  245961برلم  25195318، لٌد فى  555550555امل ٌحً عبدالؽنً ابودنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 ش عبدالشافً ناهٌا كرداسه 3واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن تربٌه  246555برلم  25195325، لٌد فى  555550555احمد دمحم عبدربه ؼطاطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 وتسمٌن الرومً ، بجهة : كفر ؼطاطً المنصورٌه فٌصل

عن مكتب نمل  245979برلم  25195319، لٌد فى  1555550555دمحم عبٌد علً عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 ش نصحً كامل نصر نصار ارض الحداد امبابه 14بضائع ، بجهة : 

عن مكتب  246542برلم  25195324، لٌد فى  155550555محمود دمحم محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 شارع نور الدٌن خلؾ الؽاز الوراق 1تورٌدات ومماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن مطعم  192845برلم  25195319، لٌد فى  1555550555سٌد على حسن عبد الرؤوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 امبابه -طرٌك النصر ارض الجمعٌه 22ماكوالت شعبٌه ، بجهة : 

عن ورشه  246534برلم  25195321، لٌد فى  155550555ورشه مالبس جمٌل مالحظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 بوالق الدكرور -شارع ابو زٌد بدر امام كوبرى فٌصل 12مالبس ، بجهة : 

عن  246562برلم  25195326، لٌد فى  155550555اب احمد عبد الؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء فتح الب -  179

 مكتب متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : الرهاوي منشاه المناطر

 عن تورٌد 246572برلم  25195326، لٌد فى  155550555المشد لتورٌد المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 ش ابراهٌم رمضان ناهٌا بوالق الدكرور 55مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن  245855برلم  25195353، لٌد فى  155550555رضا عبد الوهاب عبد التواب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 عمرانٌه ؼربٌه -ش مستشطفً الصدر 5محل المشه و منسوجات ، بجهة : 

عن تجاره  245822برلم  25195353، لٌد فى  155550555حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى عزت سٌد عبده ا -  182

 العجوزة -المهندسٌن -شارع عدنان المدنى  28وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن دار نشر  245834برلم  25195357، لٌد فى  555550555شرٌؾ احمد محمود سبٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ش فاروق محمود من ش ترسا الهرم 1باعه وتوزٌع ودعاٌه واعالن وتنظٌم ، بجهة : وط

عن  245819برلم  25195355، لٌد فى  555550555مٌالد مكرم مرتضً ممله عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 ش العزبه من ش المسبن وراق الحضر الوراق 34ورشه تصنٌع مالبس جاهزه ، بجهة : 



 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

عن محل  245867برلم  25195315، لٌد فى  155550555على عبدالعزٌز على عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 بوالق الدكرور -ناهٌا -المشه ومنسوجات ، بجهة : شارع دمحم الشرٌؾ 

عن اداره  245873م برل 25195311، لٌد فى  555550555احمد احمد دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 المطاعم والكافترٌات ، بجهة : بحري البلد البراجٌل

عن طباعه  245883برلم  25195312، لٌد فى  15555550555هانً هشام عبدهللا الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

تراخٌص الالزمه ، بجهة : ابو رواش ش علً البنرات والفلٌكس والفٌنٌل بكافه اشكالها فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً ال

 فدان الصناعٌه 1555منطمه  26طرٌك الماهره اسكندرٌه الصحراوي ن 

عن دعاٌه  245952برلم  25195312، لٌد فى  555550555عبدالرحمن دمحم دمحم دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

جالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول علً التراخٌص واعالن وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والم

 ش عمر بن عبدالعزٌز من نبٌل طه المطبعه فٌصل 2الالزمه ، بجهة : 

عن تجاره  245848برلم  25195357، لٌد فى  355550555عال رزق رمضان ابوسعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 بوالحدٌد وردان منشاه المناطراعالؾ ودواجن ، بجهة : كفر ا

عن  245985برلم  25195319، لٌد فى  1555550555احمد دمحم رفٌك دمحم دمحم حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 عمارات العرائس 35مماوالت عمومٌه ورمال مصنفه ، بجهة : عماره 

عن  245985برلم  25195319، لٌد فى  1555550555،  احمد دمحم رفٌك دمحم دمحم حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  191

 البدرشٌن -مماوالت عمومٌه ورمال مصنفه ، بجهة : برج انس الوجود

عن  245947برلم  25195317، لٌد فى  155550555اشرؾ اسماعٌل حافظ اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 بٌنً متولً الشعرواي الهرممكتب تشطٌبات ، بجهة : ش عمر بن الخطاب من ش الل

عن عرض  245948برلم  25195317، لٌد فى  255550555شرٌؾ سامً سٌد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

ش الهرم مٌران سنتر  158مصنفات سمعٌه وسمعٌه بصرٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 الهرم

عن  246551برلم  25195325، لٌد فى  155550555عبدالرازق عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم صالح -  194

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 6معرض العمال االلومٌتال المتكامله ، بجهة : 

عن حضانه ،  246535 برلم 25195324، لٌد فى  55550555رشا عبدالمنعم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 ش ؼزه مٌدانت لبنان المهندسٌن 9بجهة : 

عن تعبئه وتؽلٌؾ  246554برلم  25195326، لٌد فى  155550555دمحم محمود السٌد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 ش عمر خالد من ش مسجد الترابٌع الطوابك فٌصل 16مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن محل  246588برلم  25195327، لٌد فى  155550555المالحً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   منصور حافظ علً -  197

 اكسسوارات ، بجهة : ش احمد الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن تصدٌرات  246112برلم  25195331، لٌد فى  155550555هانً دمحم ثابت حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور عمومٌه ، بجهة : ش

عن  245783برلم  25195353، لٌد فى  155550555مجدى حمدى عبدالعال عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 المهندسٌن -شارع السودان  177معرض سٌارات ، بجهة : 

عن تجاره  245782برلم  25195353فى ، لٌد  155550555عمرو رضا محمود سٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 امبابه -الفاكهه ، بجهة : شارع دروٌش البراجٌلى 



 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

عن  245817برلم  25195355، لٌد فى  5555550555هانً صالح الدٌن عبد المعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 الوراق -العرب  وراق -تصنٌع و تجاره و استٌراد موازٌن ، بجهة : ش السالم من ش لهوه العمده 

عن مماوالت  245836برلم  25195356، لٌد فى  155550555محمود دمحم محمود معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ، بجهة : ش المطار امبابه

عن  245837برلم  25195356، لٌد فى  155550555سامى عبد السمٌع ابراهٌم حٌدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -مماوالت ، بجهة : شارع فاروق حرب

عن مكتب  245875برلم  25195311، لٌد فى  55550555عمر دمحم مهدي دمحم البدٌوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ش الماذون من ش الوحده الصحٌه كرداسه 25تصدٌر مالبس وتصنٌع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  245954برلم  25195312، لٌد فى  155550555احمد طارق رجب امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 نمالبس رٌاضٌه ، بجهة : احمد طارق رجب امٌ

عن تسمٌن وبٌع  245916برلم  25195313، لٌد فى  555550555اشرؾ دمحم زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 منشاه المناطر-مواشً ، بجهة : وردان بجوار مسجد الفتاٌنه

عن مكتب متعهد  245889برلم  25195312، لٌد فى  155550555حسن دمحمعبد ربه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 عمال ورحالت ، بجهة : الرهاوى منشاءه المناطر الجٌزه

عن تورٌدات االدوات  245927برلم  25195313، لٌد فى  155550555كامل طه احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 عمارات االعالم ؼرفه من الشمه الدور االول العجوزه 65المكتبٌه ، بجهة : 

عن ورشه  245956برلم  25195318، لٌد فى  55550555ام عبدالحكٌم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حس -  259

 ش مسجد الرحمه من ش محمود عسران ارض اللواء العجوزه 12الومٌتال ، بجهة : 

عن استٌراد  246545برلم  25195325، لٌد فى  5555550555حسام حسن عوض حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 وتصدٌر ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك بوالق الدكرور

عن معرض اعمال  246552برلم  25195325، لٌد فى  155550555نبٌل مجاهد احمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 13االلومنٌوم متكامله ، بجهة : 

عن مكتب نمل  246516برلم  25195321، لٌد فى  155550555العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مجدي علً ابو -  212

 بوالق الدكرور -ناهٌا-عمال ، بجهة : ش المرٌوطٌه 

عن مكتب متعهد نمل  245996برلم  25195325، لٌد فى  155550555دمحم رضا دمحم بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ش دمحم بٌومً بجوار السكه الحدٌد برطس عمال ، بجهة :

 246579برلم  25195326، لٌد فى  155550555المعتز باهلل مجدي حشمت علً الشرلاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 عن تجاره ادوات كهربائٌه ، بجهة : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن تورٌد  246587برلم  25195327، لٌد فى  155550555رد ، رأس ماله ،  فاطمه سمٌر علً دمحم محمود  ، تاجر ف -  215

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش دمحم البنا ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246151برلم  25195328، لٌد فى  155550555ساره لرنى حسٌن عباس فتحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 الدلى -53الدور الخامس شمه -رع جامعه الدول العربٌهشا 64تسوٌك واستثمار عمارى ، بجهة : 

عن تورٌد  245793برلم  25195354، لٌد فى  155550555احمد ابراهٌم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 منتجات الفاٌبر جالس ، بجهة : شارع السوق المدٌم مركز كرداسه



 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

عن العاب  245781برلم  25195353، لٌد فى  155550555اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ناجً سٌد دمحم عبد المعطً  ، ت -  218

 وراق العرب -شارع العروبه من ش المومٌه العربٌه  1الكترونٌه )بالي استٌشن( ، بجهة : 

كتب عن م 245778برلم  25195353، لٌد فى  255550555خالد احمد السٌد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

شمه  Aدعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكمتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : ابراج جراند ٌل برج 

 عمرانٌه 11الدور رلم 

عن تشطٌبٌات  245787برلم  25195353، لٌد فى  155550555هشام فهمً دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور ودٌكور ، بجهة :

عن تورٌد  245824برلم  25195353، لٌد فى  155550555ماركو نجٌب سمعان خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع فاروق حرب 

عن متعهد نمل  245828برلم  25195356، لٌد فى  55550555ه ،  هناء ربٌع عبدالحمٌد فراج  ، تاجر فرد ، رأس مال -  222

 ش المعمل من ش جمال عبدالناصر المعتمدٌه كرداسه 23عمال ، بجهة : 

عن  245839برلم  25195357، لٌد فى  155550555وفاء عبدالعلٌم ربٌع اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ش سالمه الشٌخ ٌمٌم المحور ارض اللواء 22تورٌدات منتجات البان ، بجهة : 

عن نمل بضائع  245852برلم  25195315، لٌد فى  255550555دمحم عالء الدٌن عباس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ش السودان المهندسٌن 346وطرود ، بجهة : 

عن مكتب  245858برلم  25195315لٌد فى ،  125550555عوض شعبان عوض ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : ش وسط البلد ابو رواش كرداسه

عن  245911برلم  25195313، لٌد فى  555550555شحات عبدالرؤوؾ احمد سلمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 لرٌان العمرانٌهش ا 15تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه واداره مشروعات ، بجهة : 

عن مصنع مخلالت  245887برلم  25195312، لٌد فى  255550555اسامه هالل دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 ، بجهة : ترعه السواحل االبعدٌه اوسٌم

مكتب لطع ؼٌار عن  245973برلم  25195319، لٌد فى  155550555نادر دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

              مستعمله وتورٌدها ، بجهة : ش امام فٌال عبدالهادي شنباري                                                                       

 اوسٌم

خبز بلدي ، عن م 246538برلم  25195324، لٌد فى  55550555علٌه لرنً دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 بجهة : ش جالل كفر ؼطاطً نهاٌه فٌصل فٌصل

عن  246541برلم  25195324، لٌد فى  555550555باسم عبدالمسٌح ولعان سر جٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 من االعتماد م غ امبابه 15ش  15دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن بالي  246555برلم  25195325، لٌد فى  555550555احمد جالل عبدالفتاح فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش جالل الدٌن الحمامصً العجزوه 9استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن صٌدلٌه  246585برلم  25195327، لٌد فى  125550555ه ،  منصور حافظ علً المالحً  ، تاجر فرد ، رأس مال -  232

 ، بجهة : ش بٌن البلدٌن مٌت عمبه العجوزه

عن مكتب  246596برلم  25195328، لٌد فى  155550555هانً دمحم عبدالعلٌم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 بوالق الدكرور تورٌد لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا



 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

عن  246154برلم  25195331، لٌد فى  155550555احمد جمال بسطاوٌسً عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ش العروبه عورانٌه 1تجاره االخشاب ، بجهة : 

عن مكتب تنظٌم  246156برلم  25195331، لٌد فى  5555550555دمحم صالح الدٌن سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 ش شهاب المهندسٌن العجوزه 53رحالت ، بجهة : 

عن بالي  245774برلم  25195353، لٌد فى  5555550555دمحم رشاد محمود حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 ً السٌد المساحه الهرمأ ش العشرٌن من ش احمد لطف 2استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن معالجه  245772برلم  25195353، لٌد فى  555550555وائل بدري ابوالوفا محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 ح بور سعٌد من ظاطا بسٌط البصراوي امبابه 8الزجاج ضد الكسر ، بجهة : 

عن التورٌدات  245858برلم  25195354، لٌد فى  55550555محمود حسٌن دمحم دمحم سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 ش زؼلول من الصفا والمروه الكونٌسه 5الفندلٌه ، بجهة : 

عن  245865برلم  25195315، لٌد فى  555550555صموئٌل نصري لبٌب حفظ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

ش دمحم عثمان عزبه المفتً  2نترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ( ، بجهة : دعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واال

 الوراق

عن تصدٌر  245869برلم  25195311، لٌد فى  555550555علً دمحم مهدي دمحم البدٌوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ون متفرع من ش الوحده كرداسهش الماذ 25مالبس وتصنٌع مالبس جاهزه ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن محل المشه  245957برلم  25195312، لٌد فى  155550555محمود نتعى خالد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بوالق الدكرور -ومنسوجات ، بجهة : شارع دمحم على من شارع شحاته الجمل 

عن محل المشه  245957برلم  25195312، لٌد فى  155550555محمود نتعى خالد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 بوالق الدكرور -ومنسوجات ، بجهة : شارع دمحم على من شارع شحاته الجمل 

عن التجاره  245915برلم  25195313، لٌد فى  155550555صالح علً علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 ش عبدالؽنً حسن العمرانٌه 23بجهة :  والتوزٌع الجهزه واكسسوار المحمول ،

عن مكتب  245917برلم  25195313، لٌد فى  155550555دمحم فتحً احمد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 تجاره وتورٌدات لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن تجاره  245925برلم  25195313، لٌد فى  355550555أس ماله ،  السٌد محمود فضل حسن  ، تاجر فرد ، ر -  245

 ش الدكتور دمحم فؤاد سعٌد ع غ 3اخشاب ، بجهة : 

عن مكتب  245931برلم  25195314، لٌد فى  555550555عمرو ابراهٌم السٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 البراجٌل اوسٌمرحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش مسجد الهداٌه 

عن مكتب رحالت  245935برلم  25195314، لٌد فى  125550555ابراهٌم دمحم احمد هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 ومتعهد نمل عمال ، بجهة : بحري البلد البراجٌل

عن بٌع مفروشات ،  245964برلم  25195318، لٌد فى  555550555خالد عدلً امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 ش احمد المٌانً برطس 1بجهة : 

عن ورشه  245965برلم  25195318، لٌد فى  55550555سالمه ؼرٌب سالمه ابوسرٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 ش وادي النٌل العجوزه 75عمل مفاتٌح سٌارات وسنتر لون ، بجهة : 

عن تعبئه  246525برلم  25195321، لٌد فى  655550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   لمٌاء دمحم نبٌل حنفً عبدالؽنً  -  255

 ش منً مدٌنه الفردوس البراجٌل 91وتؽلٌؾ وتجاره وتوزٌع وبٌع المواد الؽذئٌه واللحوم والدواجن ، بجهة : 



 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

عن تجاره موباٌالت  246545برلم  25195324، لٌد فى  555550555دمحم شعبان دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 واكسسواراتها واجهزه كهربائٌه ، بجهة : كومبره طرٌك كومبره كفر حكٌم امام مدرسه كومبره االبتدائٌه كرداسه

عن  246571برلم  25195326، لٌد فى  155550555عبدالمنعم سمٌر عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 29بجهة : تورٌدات عمومٌه ، 

عن مماوالت ،  246597برلم  25195328، لٌد فى  555550555مجدي دمحم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 بجهة : ش المطار امبابه

عن مكتب  246598برلم  25195328، لٌد فى  555550555حسٌن علً احمد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 27مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : 

عن  245859برلم  25195354، لٌد فى  155550555شرٌن مجدى مٌخائٌل عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 عمرانٌه ؼربٌه -تورٌد مالبس لطنٌه ، بجهة : شارع العامل 

عن انتاج  245811برلم  25195355، لٌد فى  1555550555ٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء دمحم السٌد حسٌن الس -  256

 ش احمد عرابً المهندسٌن 89فنً ) ما عدا االنترنت( ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  245812برلم  25195355، لٌد فى  25550555نعمه سعد عطٌه عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 ، بجهة : ش الدٌب اوسٌم ومتعهد نمل عمال

عن عطور  245838برلم  25195356، لٌد فى  155550555دمحم امٌن دمحم امٌن نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 وبخور ، بجهة : ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

عن  167647برلم  25195355 ، لٌد فى 2555550555هدى عبد الونٌس عبدالصمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 مركز منشاه المناطر -بجوار لصر النٌل  -مركز خدمه سٌارات ، بجهة : المناشى البلد

عن مكتب تصدٌر  245857برلم  25195315، لٌد فى  125550555اٌمن رجب توفٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ش حسن عطٌه وراق العرب الوراق 2مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن تورٌدات  245866برلم  25195315، لٌد فى  155550555حمد دمحم عبدالعزٌز متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 شارع الهرم من شارع المستشفى بجوار فندق الجوهرة 153عامه وشحن جمركى وتسوٌك وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن  245853برلم  25195315، لٌد فى  155550555جمال عبدالحمٌد ابراهٌم عمرسالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 اول البلد طرٌك اللٌثً بالؽرب من المدرسه الثانوٌه العامه م مناشه المناطرتورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : المنصورٌه 

عن مكتب متعهد  245892برلم  25195312، لٌد فى  155550555وفاء كمال عبدالحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 امبابه-نمل عمال ورحالت ، بجهة : مناشً البلد مركز م المناطر

عن  245896برلم  25195312، لٌد فى  55550555حمود ٌاسٌن محمود نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال م -  264

ش فضل السٌسً من ش عثمان محرم الطالبٌه  27تورٌد ادوات مدرسٌه ما عدا االحبار والتوكٌالت التجارٌه وبٌع الكتب ، بجهة : 

 الهرم

عن مالبس  245898برلم  25195312، لٌد فى  155550555أس ماله ،  فاطمه احمد ابراهٌم سالم  ، تاجر فرد ، ر -  265

 م التحرٌر امبابه 28ش  14جاهزه ، بجهة : 

عن اسمان زٌنه  246555برلم  25195325، لٌد فى  155550555جمال محمود علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 االولً هضبه االهرام الهرم أ البوابه 57ومستلزمات الحٌوانات االلٌفه ، بجهة : 

عن مكتب مزادات  245951برلم  25195314، لٌد فى  155550555احمد برعى سٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 امبابه -م التحرٌر -شارع الوحده  4سٌارات ولوطات ، بجهة : 



 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

عن  245954برلم  25195318، لٌد فى  155550555امجد شولً عبدالمالن عبدالشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 تجاره وبٌع جوارب والمالبس الجاهزه ، بجهة : ش شحاته الجمل بوالق الدكرور

عن مطعم  245946برلم  25195317، لٌد فى  1555550555سامح رؤوؾ فؤاد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 ش السودان المهندسٌن العجوزه 193ماكوالت ومشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن  245965برلم  25195318، لٌد فى  5555550555دمحم محمود عبدالوهاب برعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 ، بجهة : ش المعتمدٌه جزٌره الوراق 6من المجمموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن مكتب  245975برلم  25195319، لٌد فى  155550555اهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابو بكر شحاته عمر ابر -  271

مماوالت انشاء وصٌانه حمامات السباحه واالعمال المتكامله شامله اعمال العزل الكٌماوي وحماٌه الخرسانات واعمال الربٌر 

 ش ترعه سلٌم فٌصل ش دمحم عبدالحفٌظ من ش حسنً حجازي من 6واالعمال المتخصصه ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  245977برلم  25195319، لٌد فى  355550555دمحم حسٌن احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 ش جمال ابولرن الزٌدٌه

 عن صٌانه 246543برلم  25195324، لٌد فى  155550555سلطان سٌد ابراهٌم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 الوراق -جزٌره دمحم -وتجاره لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : شارع عبد العظٌم الصوفانى من كورنٌش النٌل نزله الدائرى 

عن مكتب  246511برلم  25195325، لٌد فى  155550555شنوده عماد ٌوسؾ اسرائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 ؾ مصنع الكراسً وراق الحضر الوراقتصدٌر وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش الجٌش خل

عن  246558برلم  25195326، لٌد فى  155550555هدي عبدالحكٌم عبدالموجود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 مكتب متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : منشاه المناطر امبابه

عن  246566برلم  25195326، لٌد فى  155550555  احمد سامً عبدالعزٌز البهواشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  276

 مكتب متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : مناشً البلد منشاه المناطر

عن مماوالت  246575برلم  25195326، لٌد فى  555550555دمحم احمد حفنً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 ا بوالق الدكروروتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش عمرو بن الخطاب ناهٌ

عن مكتب  246581برلم  25195326، لٌد فى  155550555طارق فتحً دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 عمارات ، بجهة : ش شرله الكنٌسه العمرانٌه

عن تعبئه  246555برلم  25195326، لٌد فى  215550555طارق مصطفً عبدالسمٌع دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 ش حماد البراجٌل اوسٌم 65وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه فٌما عدا الطباعه ، بجهة : 

عن مكتب  246113برلم  25195331، لٌد فى  255550555احمد رجب الشحات حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 الدلً ش ثروت امام باب كلٌه التجاره الدور الثامن 42عماري وسمسره عمارات ، بجهة : 

عن العاب  245785برلم  25195353، لٌد فى  1555550555كرستٌنا منٌر جٌد مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 بالى استشن ماعدا االنترنت  وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش ترعه السواحل وراق العرب

عن مصنع مالبس  245784برلم  25195353، لٌد فى  155550555 صالح مبرون دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  282

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -جاهزة ، بجهة : شارع فاروق حرب 

عن مكتب  245891برلم  25195312، لٌد فى  155550555رضا محمود نجم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 المناطر امبابه متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : الرهاوى  منشاءه

عن مكتب  245879برلم  25195311، لٌد فى  155550555خضر حسن عبدالؽنً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 ش دمحم العزٌزي امتداد الوحده م غ امبابه 2تجاره احذٌه جمله ، بجهة : 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شرٌؾ عبدالفتاح الحسٌنً ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  مطعم لتمدٌم كافه االسندوتشات والوجبات الجاهزه السرٌعه   ،رأس  -  1

، عن مطعم لتمدٌم كافه االسندوتشات والوجبات الجاهزه السرٌعه ،  245835برلم  25195356،لٌدت فى  3555550555مالها   

 ش البحر االعظم 34بجهة : 

،لٌدت فى  5555550555تار اوفٌس سامح الخطٌب وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه اثاث المكتبً  ،رأس مالها   س -  2

 ش احمد عرابً الدور االول مٌدان سفنكس 7، عن تورٌدات عمومٌه اثاث المكتبً ، بجهة :  246591برلم  25195328

اره بكافه انواعها فً االكٌاس والشنط والبالستٌن واالطباق وجمٌع محمود عبدالمنعم حسن دمحم وشرٌكه   شركة  ،  التج -  3

برلم  25195354،لٌدت فى  355550555المنتجات البالستٌكٌه انوع المخابز والمعجنات والمنتجات البالستٌكٌه  ،رأس مالها   

نتجات البالستٌكٌه انوع المخابز ، عن التجاره بكافه انواعها فً االكٌاس والشنط والبالستٌن واالطباق وجمٌع الم 245789

 ش اسامه ابوعمٌره بواجهه علً ش عفت حسن دمحم فٌصل الهرم 13والمعجنات والمنتجات البالستٌكٌه ، بجهة : 

)جمال طارق حنفً عبدهللا ابوعلً وشركاه(   شركة  ،  تجاره وصٌانه اجهزه المحمول  World i storesورلد اي ستورز  -  4

، عن تجاره وصٌانه اجهزه المحمول  245843برلم  25195357،لٌدت فى  1555550555رٌه  ،رأس مالها   والتوكٌالت التجا

 ش ابو بكر الصدٌك من ش فٌصل 12بالدور االرضً بالعمار  2والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : محل رلم 

،لٌدت فى  1555550555أس مالها   وطنٌه زكً سلمان وشركائها   شركة  ،  المماوالت العمومٌه والتورٌدات  ،ر -  5

 ش عبدالمنعم سالم مدكور الهرم 16، عن المماوالت العمومٌه والتورٌدات ، بجهة :  245899برلم  25195312

 25195354،لٌدت فى  1555550555مٌنا بشٌر بسٌط وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه  ،رأس مالها    -  6

 ش السالم من ش البصراوي امبابه 25ورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه ، بجهة : ، عن ت 245794برلم 

برلم  25195325،لٌدت فى  95550555بسمه دمحم عصام و شركاها   شركة  ،  تورٌد مستلزمات منزلٌه  ،رأس مالها    -  7

 ش العشرٌن حدائك االهرام الهرم 44، عن تورٌد مستلزمات منزلٌه ، بجهة :  246548

عبدالناصر دمحم سٌد سنوسً وشركاه للمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه   شركة  ،  المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه  -  8

، عن المماوالت العامه  245844برلم  25195357،لٌدت فى  1555550555واستصالح وتمسٌم االراضً  ،رأس مالها   

 ش انور شحاته مع ش احمد عبدالمحسن التعاون هرم 4االراضً ، بجهة :  والتورٌدات العمومٌه واستصالح وتمسٌم

احمد دمحم وشركاه   شركة  ،  تجاره وتورٌد المواد الؽذائٌه وتعبئه المواد الؽذائٌه فٌما عدا الطباعه  ،رأس مالها    -  9

وتعبئه المواد الؽذائٌه فٌما عدا الطباعه ، عن تجاره وتورٌد المواد الؽذائٌه  246568برلم  25195326،لٌدت فى  5555550555

 ، بجهة : الدور االرضً بفٌال علً المرٌوطٌه طرٌك سماره السٌاحً بجوار مصنع النجمه للبالستٌن

فتحً ابراهٌم عٌسوي وشركاه   شركة  ،   اٌجار معدات التصوٌر فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه   -  15

، عن اٌجار معدات التصوٌر فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول  245966برلم  25195318،لٌدت فى  955550555  ،رأس مالها 

 ش السادات متفرع من الوحده العربٌه مدكور هرم 1علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

برلم  25195357،لٌدت فى  5555550555دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،  نمل وتورٌدات ومماوالت عمومٌه  ،رأس مالها    -  11

 ، عن نمل وتورٌدات ومماوالت عمومٌه ، بجهة : ش مدرسه االٌمان الخاصه اوسٌم 245847

،لٌدت فى  155550555فٌصل دمحم عبدالحمٌد حسن عبدالحً وشركاه   شركة  ،  تصدٌر المالبس الجاهزه  ،رأس مالها    -  12

 بس الجاهزه ، بجهة : ش عبدالوهاب الشاهد كرداسه، عن تصدٌر المال 245885برلم  25195312



 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

،لٌدت فى  195550555دمحم مجدي وشركاه   شركة  ،  اداره االصول العمارٌه ووساطه عمارٌه  ،رأس مالها    -  13

 ج ش جاردنٌا حدائك االهرام الهرم 2، عن اداره االصول العمارٌه ووساطه عمارٌه ، بجهة :  245991برلم  25195325

صفاء طه وشركائها   شركة  ،  مكتبه وهداٌا اطفال فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته فٌما عدا الدعاٌه واالعالن والنشر  -  14

، عن مكتبه وهداٌا اطفال فٌما عدا الكمبٌوتر  245831برلم  25195356،لٌدت فى  555550555والصحؾ  ،رأس مالها   

 مٌدان عمان الدلً 2النشر والصحؾ ، بجهة : ومستلزماته فٌما عدا الدعاٌه واالعالن و

،لٌدت فى  355550555هانً عبدالرحمن وشركاه   شركة  ،  بٌع عمارات ممابل عموله من الؽٌر  ،رأس مالها    -  15

 ش الزهور الدلً 5، عن بٌع عمارات ممابل عموله من الؽٌر ، بجهة :  245967برلم  25195318

برلم  25195311،لٌدت فى  195550555شرٌكته   شركة  ،  مماوالت عمومٌه  ،رأس مالها   دمحم عرفه عبدالستار و -  16

 ، عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش االسراء  وراق العرب الوراق 245874

حسن سامً مصطفً كمال عبدالحمٌد وشرٌكه   شركة  ،   اداره وتشؽٌل المشروعات  والرحالت الداخلٌه والتورٌدات  -  17

، عن اداره  246535برلم  25195321،لٌدت فى  2555550555مومٌه وتورٌد مستلزمات المري والفنادق  ،رأس مالها   الع

الدور الثالث  352وتشؽٌل المشروعات  والرحالت الداخلٌه والتورٌدات العمومٌه وتورٌد مستلزمات المري والفنادق ، بجهة : شمه 

 كنج )محطه الخزان(ش االهرام اعلً بٌتزا ال 365عمار رلم 

،  245913برلم  25195313،لٌدت فى  1555550555هشام دمحم نوح دمحم حسن وشركاه   شركة  ،  جٌم  ،رأس مالها    -  18

 ش ابوالهول السٌاحً الهرم 26عن جٌم ، بجهة : 

التورٌدات العامه والتوكٌالت شركه كور للتورٌدات العامه والتوكٌالت التجارٌه)ؼٌث الشارؾ ؼٌث وشرٌكه(   شركة  ،   -  19

، عن التورٌدات العامه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة  245945برلم  25195317،لٌدت فى  555550555التجارٌه  ،رأس مالها   

 الدلى-ش مصدق 93: 

فى  ،لٌدت 255550555مصطفً سعٌد حسٌن صالح و شرٌكه   شركة  ،  تجارة االجهزة المنزلٌه  ،رأس مالها    -  25

 ش ابو اسالم كفر الجبل4، عن تجارة االجهزة المنزلٌه ، بجهة :  245788برلم  25195353

برلم  25195311،لٌدت فى  45550555ورثه دمحم ابو الحدٌد عباس بهلول   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها    -  21

 ناطرمنشاه الم -االسكان  -، عن مكتب رحالت ، بجهة : شارع بنن مصر 245885

 25195312،لٌدت فى  45550555ماٌكل عادل حلمً سعد وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وشراء االدوٌه الطبٌه  ،رأس مالها    -  22

 ناصٌه ش طرٌك كفر طهرمس مع ش دمحم الجلولً من ش الملن فٌصل 2، عن بٌع وشراء االدوٌه الطبٌه ، بجهة :  245886برلم 

،لٌدت  555550555م وشركائها   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه  ،رأس مالها   اٌه فراج عبدالعال عبدالسال -  23

 ش خاتم المرسلٌن العمرانٌه 122، عن تورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه ، بجهة :  245957برلم  25195318فى 

برلم  25195318،لٌدت فى  355550555   احمد عبدالفتاح شعبان خلٌل وشرٌكه   شركة  ،  تطوٌر عماري  ،رأس مالها -  24

 ش مصدق الدلً 43، عن تطوٌر عماري ، بجهة :  245959

،لٌدت فى  555550555حسام دمحم حسن وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات  ،رأس مالها    -  25

 ع ربه المناشً منطمه السد منشاه المناطر ش 1، عن تجاره وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  245862برلم  25195315

حنان حسن محمود علً وشركائها   شركة  ،  المٌام بجمٌع االعمال وانواع النشاط السٌاحً ) سٌاحه عامه(  ،رأس مالها    -  26

مه( ، ، عن المٌام بجمٌع االعمال وانواع النشاط السٌاحً ) سٌاحه عا 245856برلم  25195354،لٌدت فى  25555550555

 ش الكوثر من جامعه الدول العربٌه الدلً 25الدور الثانً فوق االرضً والمٌزانٌن بالعمار رلم  6بجهة : شمه رلم 

،لٌدت فى  1555550555حمدي فتحً محمود وشرٌكه ابوالسعود نجدي ربٌع   شركة  ،  تجاره مالبس  ،رأس مالها    -  27

 ش جمال رسمً من ش المنشٌه الطوابك فٌصل 1بجهة :  ، عن تجاره مالبس ، 245968برلم  25195318



 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

برلم  25195327،لٌدت فى  1555550555دمحم نجٌبدمحم وشركاه   شركة  ،  اداره المنشات الطبٌه  ،رأس مالها    -  28

 ش مسجد ابو خلٌل المنٌره الؽربٌه امبابه 2، عن اداره المنشات الطبٌه ، بجهة :  246586

بدهللا وشرٌكه   شركة  ،  مكتب تورٌدات ومماوالت عمومٌه واعمال تشطٌب وادوات وادوات صحٌه رضوان فتحً ع -  29

والتورٌدات العمومٌه ومماوالت عامه واعمال التشطٌبات وتجاره وتورٌد وتوزٌع كل مواد البناء ومستلزماته من معدات واالت 

ٌع االدوات الكهربائٌه واالجهزه الكهربائٌه واالدوات الصحٌه واعمال الحفر وتورٌد وتركٌب شبكات الؽاز وتجاره وتورٌد وتوز

ومستلزماتها واالثاث المنزلً والمكتبً والتجهٌزات والعدد واالدوات والتورٌدات العمومٌه بصؽه عامه والتصدٌر والتوكٌالت 

ماوالت عمومٌه واعمال ، عن مكتب تورٌدات وم 245882برلم  25195312،لٌدت فى  2555550555التجارٌه  ،رأس مالها   

تشطٌب وادوات وادوات صحٌه والتورٌدات العمومٌه ومماوالت عامه واعمال التشطٌبات وتجاره وتورٌد وتوزٌع كل مواد البناء 

ومستلزماته من معدات واالت واعمال الحفر وتورٌد وتركٌب شبكات الؽاز وتجاره وتورٌد وتوزٌع االدوات الكهربائٌه واالجهزه 

ه واالدوات الصحٌه ومستلزماتها واالثاث المنزلً والمكتبً والتجهٌزات والعدد واالدوات والتورٌدات العمومٌه بصؽه الكهربائٌ

 عامه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : كفر حكٌم كرداسه

التورٌدات العمومٌه ومستلزمات  -علً حسن و حازم فتحً   شركة  ،  مصنع النتاج المكرونه و المواد الؽذائٌه وتوزٌعها  -  35

تصدٌر جمٌع منتجات جمهورٌه مصر العربٌه  ،رأس مالها    -المطاحن والمطاعم والفنادق من المواد الؽذائٌه وخالفه 

التورٌدات  -، عن مصنع النتاج المكرونه و المواد الؽذائٌه وتوزٌعها  246585 برلم 25195327،لٌدت فى  15555550555

تصدٌر جمٌع منتجات جمهورٌه مصر العربٌه ،  -العمومٌه ومستلزمات المطاحن والمطاعم والفنادق من المواد الؽذائٌه وخالفه 

 بجهة : كفر حكٌم كرداسه

،  تمدٌم خدمات تامٌنٌه فٌما عدا المٌام باعمال التامٌن وادارٌه لجهات  محمود عبدالنبً محمود رسالن وشركاه   شركة  -  31

برلم  25195326،لٌدت فى  355550555ملزمه امام الجهات الحكومٌه فٌما عدا اعمال التامٌن علً الحٌاه  ،رأس مالها   

زمه امام الجهات الحكومٌه فٌما عدا اعمال ، عن تمدٌم خدمات تامٌنٌه فٌما عدا المٌام باعمال التامٌن وادارٌه لجهات مل 246567

 ش اللٌثً مدٌنه الرحمن فٌصل 26التامٌن علً الحٌاه ، بجهة : شمه بالدور االرضً بالعمار رلم 

،لٌدت فى  1555550555شهاب محسن رشاد وشركاه   شركة  ،  تورٌد وصالت معدنٌه ومعدات بناء  ،رأس مالها    -  32

ش الوطنٌه حدائك جزٌره  1ن تورٌد وصالت معدنٌه ومعدات بناء ، بجهة : الدور االول شمه ، ع 245944برلم  25195317

 الذهب المنٌب

عبدالرحمن منصور عبدالرحمن وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وتوزٌع كتب المدارس التجرٌبٌه والخاصه واللؽات ومستلزمات  -  33

،لٌدت فى  55550555والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ  ،رأس مالها    جمٌع المدارس فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت

، عن بٌع وتوزٌع كتب المدارس التجرٌبٌه والخاصه واللؽات ومستلزمات جمٌع المدارس فٌما عدا  245982برلم  25195325

 اطراصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : المنصورٌه الصلٌبه منشاه المن

،لٌدت فى  255550555نورهان دمحم سٌد الحموي وشرٌكها   شركة  ،   اداره عٌادات طبٌه تخصصٌه  ،رأس مالها    -  34

 ش الدلً الدور العاشر الدلً 35، عن اداره عٌادات طبٌه تخصصٌه ، بجهة :  245962برلم  25195318

،  246557برلم  25195326،لٌدت فى  155550555مالها   احمد مجدي وشرٌكه   شركة  ،   تجاره المحمول  ،رأس  -  35

 أ ش خاتم المرسلٌن عمرانٌه 6عن تجاره المحمول ، بجهة : 

اٌهاب حسٌن سعد وشرٌكه   شركة  ،   استشارات واستعالم مٌدانً وتحصٌل )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على  -  36

، عن  245953برلم  25195312،لٌدت فى  1555550555،رأس مالها     2519لسنه 85التراخٌص الالزمه(موافمه امنٌه برلم

،  2519لسنه 85استشارات واستعالم مٌدانً وتحصٌل )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه(موافمه امنٌه برلم

 الدور الخامس عشر-ش شارع جامعه الدول العربٌه76بجهة : 

 25195313،لٌدت فى  555550555شركاه   شركة  ،  تجاره انترٌه وصالون  ،رأس مالها   محمود سعد دمحم حسٌن و -  37

 ، عن تجاره انترٌه وصالون ، بجهة : ناصٌه ش المنشٌه ترعه المرٌوطٌه الهرم 245921برلم 

برلم  25195317،لٌدت فى  155550555ابراهٌم ابوالحدٌد محمود رمضان وشرٌكته   شركة  ،  بماله  ،رأس مالها    -  38

 ، عن بماله ، بجهة : ابو ؼالب بجوار المولؾ منشاه المناطر امبابه 245942



 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

دمحم حامد دمحم سلٌمان وشرٌكته   شركة  ،  المٌام باعمال انتاج وتوزٌع الكاسٌت والمصنفات السمعٌه و السمعٌه البصرٌه علً  -  39

دمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   الراص مدمجه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وتمدٌم خ

، عن المٌام باعمال انتاج وتوزٌع الكاسٌت والمصنفات السمعٌه و السمعٌه  245958برلم  25195318،لٌدت فى  555550555

علً التراخٌص الالزمه ،  البصرٌه علً الراص مدمجه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وتمدٌم خدمات االنترنت وبعد الحصول

 ش محً الدٌن ابو العز الدلً 112بجهة : 

برلم  25195325،لٌدت فى  55550555دمحم عبدالظاهر ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  اعمال الومٌتال  ،رأس مالها    -  45

 ، عن اعمال الومٌتال ، بجهة : برن الخٌام ش جمال عبدالناصر من ش احمد سنوسً 245981

ابراهٌم عبدالمالن دمحم طلبه وشرٌكه   شركة  ،  توزٌع وتورٌد االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والعناٌه بالبشره والتصنٌع لدي  -  41

، عن توزٌع وتورٌد االدوٌه  246515برلم  25195321،لٌدت فى  185550555الؽٌر والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

 ش سلطان خطاب اللبٌنً الهرم 4والتصنٌع لدي الؽٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : ومستحضرات التجمٌل والعناٌه بالبشره 

 25195328،لٌدت فى  1555550555مصطفً خالد سمٌر وشركاه   شركة  ،  تورٌدات لجهات ملزمه  ،رأس مالها    -  42

ش المحروسه  64االرضً بالعمار رلم الدور الثالث فوق  6، عن تورٌدات لجهات ملزمه ، بجهة : المكتب رلم  246593برلم 

 خلؾ ش احمد عرابً مدٌنه االولاؾ العجوزه

 35555550555فٌصل شدٌد محمود حسن وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها    -  43

ٌولٌو الدور السابع  26ب ش  197هة : ، عن المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ، بج 246556برلم  25195326،لٌدت فى 

 العجوزه

محسن دمحم دمحم صالح وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه والتورٌدات والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والزٌوت  -  44

،  246526برلم  25195321،لٌدت فى  3555550555والعطرٌه والتجاره بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

عن المماوالت العمومٌه والتورٌدات والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والزٌوت والعطرٌه والتجاره بعد الحصول علً التراخٌص 

 ش ترعه السٌسً الهرمشمه بالدور الثانً الهرم 49الالزمه ، بجهة : 

،  246584برلم  25195327 ،لٌدت فى 1555550555احمد حاتم وشرٌكه   شركة  ،  خدمات زراعٌه  ،رأس مالها    -  45

 طرٌك الماهره االسكندرٌه الصحراوي منشاه المناطر 52أ منتجع سمرلند بالكٌلو  79عن خدمات زراعٌه ، بجهة : 

تورٌد مستلزمات  -عمل العصائر وتجهٌز الماكوالت -نفٌن ولٌد السمان وشرٌكتها   شركة  ،  المٌام باعمال النظافه  -  46

-، عن المٌام باعمال النظافه  245949برلم  25195317،لٌدت فى  555550555ٌن الحدائك  ،رأس مالها   الكافٌهات تنسٌك وتز

ش عز العٌسً برج الهدي مصر  7تورٌد مستلزمات الكافٌهات تنسٌك وتزٌن الحدائك ، بجهة :  -عمل العصائر وتجهٌز الماكوالت 

 ش الملكه فٌصل

ا   شركة  ،  التسوٌك واالعالن واالنتاج الفنً وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) فٌما عدا رانٌا سٌد طلبه دمحم علً وشرٌكه -  47

، عن التسوٌك  245833برلم  25195356،لٌدت فى  555550555اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت(  ،رأس مالها   

ش الدكتور  17لمجالت واالنترنت( ، بجهة : واالعالن واالنتاج الفنً وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) فٌما عدا اصدار الصحؾ وا

 عبدالمجٌد بدوي من ش الهرم الطالبٌه العمرانٌه

برلم  25195356،لٌدت فى  155550555دمحم محسن حنفً خطاب وشرٌكه   شركة  ،  مطعم اسمان  ،رأس مالها    -  48

 ش علً موسً الكونٌسه العمرانٌه 33، عن مطعم اسمان ، بجهة :  245829

صابرٌن عبدالعزٌز وشركائها   شركة  ،  توردٌات عمومٌه وتاجٌر وتركٌب االدوات الكهربائٌه واالضاءه داخل وخارج  -  49

، عن توردٌات عمومٌه  245941برلم  25195317،لٌدت فى  25555550555مصر واالستٌراد والتصدٌر  ،رأس مالها   

 ل هضبه االهرام 335ارج مصر واالستٌراد والتصدٌر ، بجهة : وتاجٌر وتركٌب االدوات الكهربائٌه واالضاءه داخل وخ

برلم  25195315،لٌدت فى  155550555دمحم حامد بٌومً السٌد وشرٌكته   شركة  ،  صناعه االحذٌه  ،رأس مالها    -  55

 درب الشوربجً احمد ماهر 5، عن صناعه االحذٌه ، بجهة :  245855



 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

،لٌدت  155550555ه   شركة  ،  توزٌع منتجات شركات خدمات المحمول  ،رأس مالها   رامً سمٌر حلٌم مرجان وشرٌك -  51

ش محمود الخٌال ش سعد زؼلول  16، عن توزٌع منتجات شركات خدمات المحمول ، بجهة :  245845برلم  25195357فى 

 مشعل الهرم

برلم  25195325،لٌدت فى  1555550555ها   صالح ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌدات  ،رأس مال -  52

 ، عن مماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : عزبه ابوعامر الصلٌبه المنصورٌه منشاه المناطر 245983

محمود مبارن محمود وشرٌكه   شركة  ،  توزٌع مستحضرات التجمٌل واؼذٌه خاصه ومطهرات وتصنٌعهم لدي الؽٌر   -  53

، عن توزٌع مستحضرات التجمٌل واؼذٌه خاصه ومطهرات  245936برلم  25195314،لٌدت فى  1555550555،رأس مالها   

 ش مسجد النور من ش سعد زؼلول بشتٌل اوسٌم 2وتصنٌعهم لدي الؽٌر ، بجهة : 

مصطفً عبدالفضٌل بٌومً وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه بجوار انواعها فً جمٌع االنشطه  -  54

، عن مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه بجوار  245943برلم  25195317،لٌدت فى  1555550555جارٌه  ،رأس مالها   الت

 انواعها فً جمٌع االنشطه التجارٌه ، بجهة : وردان طرٌك كفر ابو الحدٌد امام سنترال وردان منشاه المناطر

،لٌدت فى  1555550555ت المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها   دمحم هانً عبدالسالم عباس وشركاه   شركة  ،  تورٌدا -  55

ش نداء االسالم متفرع من الصفطاوي ارض اللواء  75، عن تورٌدات المواد الؽذائٌه ، بجهة :  245993برلم  25195325

 العجوزه

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25195353، وفى تارٌخ    157425مكتب ن المط للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195353، وفى تارٌخ    234551لٌده برلم :  خالد شعبان احمد عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 2

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195353، وفى تارٌخ    168291سامى فهمى عبد الحلٌم رابع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195353، وفى تارٌخ    223895اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم نصر عبد السالم عٌسى  ،  ت   - 4

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195353، وفى تارٌخ    193455جرجس جبرة سرجٌوس سمعان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195353، وفى تارٌخ    193255سن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بالل هاشم ابوبكر ح   - 6

 أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25195353، وفى تارٌخ    252185عاطؾ دمحم مصطفى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195353، وفى تارٌخ    193455جٌوس سمعان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جرجس جبرة سر   - 8

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195354، وفى تارٌخ    245437عمر صالح احمد هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195355، وفى تارٌخ    227632ابراهٌم ٌنى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طلعت    - 15

 السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

   25195355، وفى تارٌخ    257573محجوب للمماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25195355، وفى تارٌخ    187122ؼانم دمحم احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25195355، وفى تارٌخ    57575ٌحٌى احمد دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195355، وفى تارٌخ    215495كامل دمحم كامل عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195355، وفى تارٌخ    232119ناصر دمحم عبد المادر حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25195356، وفى تارٌخ    57471احمد دمحم حسب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195315، وفى تارٌخ    259257عاطؾ ربٌع احمد حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195315، وفى تارٌخ    165157حسٌن سٌد على حسان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195315، وفى تارٌخ    239924ده برلم : احمد دمحم احمد حسن سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 19

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195315، وفى تارٌخ    233297وائل خالد ٌوسؾ محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195315، وفى تارٌخ    187881بك لٌده برلم : مجدى فرج على شوبن  ،  تاجر فرد  ،  س   - 21

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195315، وفى تارٌخ    96841بلبل   وهبه  عبد العلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195315، وفى تارٌخ    112172ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد هللا حسن دمحم حسن  ،  تاج   - 23

 أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25195311، وفى تارٌخ    164877نصحى عزمى مٌخائٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195311، وفى تارٌخ    61611ٌحٌى عبد الفتاح ابو حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25195311، وفى تارٌخ    174183معتز نبٌل فؤاد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 وفاةمحو لل

تم محو/شطب السجل  أمر    25195311، وفى تارٌخ    194487دمحم حسٌن دمحم مطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر محو    25195311، وفى تارٌخ    155526دمحم عاطؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 جارةلترن الت

تم محو/شطب السجل     25195311، وفى تارٌخ    118775دمحم ابراهٌم  دمحم بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25195312، وفى تارٌخ    229755بدوٌه دمحم على نعٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 و لترن التجارةمح

تم محو/شطب السجل     25195313، وفى تارٌخ    186657ممدوح لرنى محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

امر   تم محو/شطب السجل   25195313، وفى تارٌخ    187872على دمحم دمحم مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195313، وفى تارٌخ    89491دمحم عبدهللا صالح ابورحمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 أمر محو لترن التجارة

/شطب السجل  تم محو   25195313، وفى تارٌخ    218594طه حسٌن دمحم فرحان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195313، وفى تارٌخ    195323سمٌر السعٌد شرؾ الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195314، وفى تارٌخ    214553منى محمود سٌد رواش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195317، وفى تارٌخ    214697حسٌن كمال حسٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195317، وفى تارٌخ    241377اٌمن هشام عبدهللا محروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195317، وفى تارٌخ    111862حٌاة دمحم السعٌد عبد الؽنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195317، وفى تارٌخ    215738عماد شفٌك سرور مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25195317، وفى تارٌخ    185179صالح السٌد عوض اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195317، وفى تارٌخ    218319برلم : مجاهد دمحم اسماعٌل عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 42

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195317، وفى تارٌخ    66355دمحم عبدالفتاح دمحم رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25195317، وفى تارٌخ    232971ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود سعد دمحم حسٌن الدعٌنة  ،  تاج   - 44

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25195317، وفى تارٌخ    162719احمد عبد السالم احمد خمٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25195318، وفى تارٌخ    192592  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صالح سعٌد عبد هللا   - 46

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25195318، وفى تارٌخ    186358نادٌه احمد دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25195318، وفى تارٌخ    176697اٌوب تادرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  اشرؾ شفٌك   - 48

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25195318، وفى تارٌخ    116921عبدالعال هاشم  على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 محو لترن التجاره

تم    25195318، وفى تارٌخ    87925ى عبد العاطى محمود عبد الواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مند   - 55

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    25195318، وفى تارٌخ    214738عاصم عبد الحلٌم جمعه عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 مر محو لترن التجارهمحو/شطب السجل  ا

تم محو/شطب السجل  أمر    25195319، وفى تارٌخ    234455احمد دمحم سٌد زكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو لترن التجارة

ل  تم محو/شطب السج   25195319، وفى تارٌخ    171226احمد دمحم صالح احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195319، وفى تارٌخ    243319عبدالعزٌز دمحم دمحم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195325، وفى تارٌخ    139617دمحم عبد المنعم مصطفى عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195325، وفى تارٌخ    227553سعٌد عبد المجٌد ابراهٌم مرزبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 جل  أمر محو لترن التجارةالس

تم محو/شطب السجل     25195325، وفى تارٌخ    163151عادل فاٌك حنا ابو السعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 أمر محو للوفاة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    
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 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
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 جنٌه   5555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195311، وفً تارٌخ   223331امل احمد محمود بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195311وفً تارٌخ ،   53393عبدالمنعم مصطفً لاسم كاسب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195312وفً تارٌخ ،   225429احمد سعٌد عبد المنعم سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195312ٌخ ، وفً تار  241557سعاد خلؾ دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   55550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195312وفً تارٌخ ،   221285دروٌش احمد عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195312وفً تارٌخ ،   244743ممدوح دمحم طلبه ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   655550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195312وفً تارٌخ ،   244767حازم دمحم فرؼل طابع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195313وفً تارٌخ ،   176945مها صالح عبد الفتاح دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195313وفً تارٌخ ،   226553ابراهٌم عبدهللا عبد العلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195313تارٌخ ، وفً   214135طارق دمحم ابراهٌم سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195313وفً تارٌخ ،   196751هاله عزمى شنوده واصؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195313وفً تارٌخ ،   192588رضا ابراهٌم حسن برعً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195313ً تارٌخ ، وف  211711عبد هللا على عبد هللا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195314وفً تارٌخ ،   198571صٌدلٌة د / احمد دمحم عبد المجٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   855550555لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195314وفً تارٌخ ،   156645دمحم علً عبد المنعم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   125550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195314وفً تارٌخ ،   231831رلم محمود سعٌد السٌد فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  45

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195314وفً تارٌخ ،   242915دمحم طلعت السٌد البشبٌشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   55550555مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195314وفً تارٌخ ،   241158دمحم فاروق عبدالنور علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195314وفً تارٌخ ،   252417برلم  ٌاسر كمال سٌد متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  48

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195317وفً تارٌخ ،   89155دمحم حسن دمحم مبارن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   3555550555ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   25195317وفً تارٌخ ،   212516اسامه فاٌز مبرون جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   55555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195317وفً تارٌخ ،   211563ه برلم دمحم حسنٌن على حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  51

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195317وفً تارٌخ ،   252969اٌمن حسنى عبد الحمٌد عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   15555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195317وفً تارٌخ ،   242985أحمد أبو الحمد دمحم سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195318وفً تارٌخ ،   158625عبدهللا اسلم عبدهللا حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195318وفً تارٌخ ،   158625مورٌس ناروزٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195318وفً تارٌخ ،   183953هانى عبد العزٌز دمحم عكاشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   4555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195318وفً تارٌخ ،   149384سمٌر عبده دكران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195318وفً تارٌخ ،   116956محسن   مشٌل راؼب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195318وفً تارٌخ ،   155532ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195318وفً تارٌخ ،   165362دمحم عبد الفتاح عبد السالم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195318وفً تارٌخ ،   243195بٌشوى اٌهاب فوزى فؤاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195319ً تارٌخ ، وف  221596دمحم دمحم عبد الحى سلومه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195319وفً تارٌخ ،   252865محمود على هرٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195319وفً تارٌخ ،   218358معتز محمود دمحم عاشور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195319،  وفً تارٌخ  135834كمال احمد مصطفى  فرحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس   25195325وفً تارٌخ ،   196651سامح دمحم عصمت عبد العزٌز عكاشة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195325وفً تارٌخ ،   139667أحمد شعبان دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195325وفً تارٌخ ،   258626مجدى حسٌن دمحم عبد السالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195325وفً تارٌخ ،   196756ابتسام سٌد احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   555550555أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195321وفً تارٌخ ،   244973عالء أحمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195321وفً تارٌخ ،   255285عاطؾ دمحم عبد الؽفار محمود عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25195321وفً تارٌخ ،   63942الرشٌدى للحلوٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   9555550555اله ،تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م



 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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195321وفً تارٌخ ،   63942اصبح مصنع الرشٌدى للحلوٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   9555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195321وفً تارٌخ ،   42639احمد زكً دمحم زكً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25195321وفً تارٌخ ،   132855ماجد دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195321وفً تارٌخ ،   214287دمحم عبد العظٌم حسن حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   55550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195321خ ، وفً تارٌ  234662تامر احمد دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195324وفً تارٌخ ،   253346ابراهٌم حسن عطٌه شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195324وفً تارٌخ ،   137474رومانى فلفل لبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195324ارٌخ ، وفً ت  238818عبد العال دمحم عبد العال جالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195324وفً تارٌخ ،   216486احمد محمود احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195325وفً تارٌخ ،   258225اشرؾ دمحم امٌن دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195325وفً تارٌخ ،   254554عمرو كرٌم دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25195325وفً تارٌخ ،   84682ناجى فتوح متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  25195325وفً تارٌخ ،   35222احمد عبد لفتاح عنانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195325وفً تارٌخ ،   35222الهالل لتعبئة المواد الؽذائٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195326وفً تارٌخ ،   167434اشرؾ احمد دمحم عبد الموجود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195326وفً تارٌخ ،   243158دمحم احمد على حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195326وفً تارٌخ ،   113627على طه محمود رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195326وفً تارٌخ ،   119243محمود شرٌؾ احمد  عبد الجلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195326وفً تارٌخ ،   159995صفوت حفنى مشرؾ حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   2555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195327وفً تارٌخ ،   199168دمحم حسن دمحم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195327وفً تارٌخ ،   221888صالح فكرى فلتس واصؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

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

المال , وصؾ التأشٌر:    تم تعدٌل رأس  25195327وفً تارٌخ ،   175455فوزٌه شبل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   55550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195327وفً تارٌخ ،   245365سٌده عبد العلٌم احمد بالش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

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

تم   25195327وفً تارٌخ ،   235442ة احمد على محمود عبد العزٌز لالنشاءات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مؤسس -  96

 جنٌه   55555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25195327وفً تارٌخ ،   235442برلم مؤسسه احمد على محمود للمماوالت واعمال الدٌكور  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  97

 جنٌه   55555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195327وفً تارٌخ ،   235442احمد على محمود عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   55555550555المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   25195327وفً تارٌخ ،   224995احمد فاروق على عبد الصالحٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195327وفً تارٌخ ،   177355لٌده برلم  عمرو جالل حامد  تاجر فرد ،، سبك -  155

 جنٌه   255555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195328وفً تارٌخ ،   193385اٌهاب شولى فاروق دمحم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195328وفً تارٌخ ،   243895ماجد خلٌل احمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195328وفً تارٌخ ،   239611رد ،، سبك لٌده برلم هانى انٌس فاٌز بولس  تاجر ف -  153

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195328وفً تارٌخ ،   192359احمد سلٌمان شحات سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل العنوان ,  25195352وفً تارٌخ  245799شرٌؾ عزالدٌن ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بوبكر الصدٌك الدلًش ا 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195352وفً تارٌخ  246512كرستٌن حسنً دهاٌبً مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش النور المترٌه بشتٌل اوسٌم 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245772وائل بدري ابوالوفا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ح بور سعٌد من ظاطا بسٌط البصراوي امبابه 8الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 25195353وفً تارٌخ  245777فوزٌه عبدالمادر دمحم عدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش ابراهٌم شحاته من كعبٌش الطوابك فٌصل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25195353وفً تارٌخ  175235سٌد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

فردوس االمٌرٌه_الزٌتون _محافظه الماهره بنشاط عالفه شارع على السعداوى من ابو عٌسى مدنٌه ال 2افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 وعطارة مواد ؼذائٌه  براس مال مائتان الؾ الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245779عادل سمٌر جرجس سعد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 فٌصل -مٌدان الساعه  -ي ناصٌه ش طرٌك كفر طهرمس ش الشهٌد احمد حمد 1الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195353وفً تارٌخ  245787هشام فهمً دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  226954السٌد رجب دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

شارع طرٌك المرٌوطٌه العمومً امام مسجد حسن فرؼلً كرداسه الجٌزه بنشاط  5الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسً اخر بالعنوان 

 خمسمائة الؾ جنٌه ال ؼٌر 555555مكتب اداري براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  244847سبك لٌده برلم    رومانً فتحً عطا بدروس ، تاجر فرد ،   -  9

 الـتأشٌر:   ، الموافمه على افتتاح فرع بالعنوان شارع مدرسه النجاح مت شارع ترعه السواحل وراق العرب

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25195353وفً تارٌخ  245785احمد ابو العال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ابو النمرس -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195353وفً تارٌخ  245855رضا عبد الوهاب عبد التواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 عمرانٌه ؼربٌه -ش مستشطفً الصدر 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245782اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو رضا محمود سٌد سالم ، ت -  12

 امبابه -الـتأشٌر:   ، شارع دروٌش البراجٌلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  155716سامح تموى صدٌك فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

الؽردله  -شارع ٌوسؾ جوهر بجوار جمعٌة تنمٌة الرائدات الرٌفٌات تمسٌم الهالل  51ر بالعنوان الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخ

 اربعه ملٌون الؼٌر 4555555بنشاط معرض معدات وادوات فندلٌه براسمال 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 25195353وفً تارٌخ  245775هشام مصطؾ خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ، شارع عبد الرازق / الكونٌسه العمرانٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245785كرستٌنا منٌر جٌد مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، ش ترعه السواحل وراق العرب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245786    سامح صابر ثابت عطٌت هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  16

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، شارع سٌد زٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25195353وفً تارٌخ  245781دمحم ناجً سٌد دمحم عبد المعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 وراق العرب -عربٌه شارع العروبه من ش المومٌه ال 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245783مجدى حمدى عبدالعال عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 المهندسٌن -شارع السودان  177الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245775منال فؤاد حامد التهامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 كفر الجبل -الـتأشٌر:   ، شارع زؼلول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245776سحر بهاء دمحم دمحم عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش عبده مبرون من الجمعٌه الزراعٌه البراجٌل اوسٌم 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195353وفً تارٌخ  245853هٌم ٌسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرم منصور ابرا -  21

 وراق الحضر -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر من ش ترعة السواحل 

 تم تعدٌل العنوان , 25195353وفً تارٌخ  245773فكٌهه احمد عبدالنعٌم ابو رجل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش سماره السٌاحً المرٌوطٌه العمرانٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245774دمحم رشاد محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 أ ش العشرٌن من ش احمد لطفً السٌد المساحه الهرم 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245778ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد احمد السٌد عبدالوها -  24

 عمرانٌه 11شمه الدور رلم  Aالـتأشٌر:   ، ابراج جراند ٌل برج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195353وفً تارٌخ  245784صالح مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -، شارع فاروق حرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245824ماركو نجٌب سمعان خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع فاروق حرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  245822لم    مجدى عزت سٌد عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  27

 العجوزة -المهندسٌن -شارع عدنان المدنى  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  155225تٌسٌر صالح محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

ش طلبه عوٌضه برج الروضه المومٌه الزلازٌك الشرلٌه بنشاط بٌع مالبس جاهزه  5ان الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنو

 خمسة االؾ جنٌه فمط  5555براسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245793احمد ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 كرداسهالـتأشٌر:   ، شارع السوق المدٌم مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  256285منٌر عادل صالح خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش محمود صالح الفخرانى المنٌب 45الـتأشٌر:   ، اصبح رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  238358عبد الرحمن مصطفى امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

ش نصر االسالم وراق الحضر الجٌزه بنشاط تصنٌع حدٌد كرٌتال براسمال  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 خمسة االؾ جنٌه الؼٌر  5555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245815بخٌت مكسٌموس عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعد -  32

 امبابه -الـتأشٌر:   ، شارع المطار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245798بٌتر افراٌم ادٌب شانودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ، ش صهارٌج المٌاه من ترعه السواحل وراق العرب الوراقالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245792عماد عبد الموجود السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، شارع درب الطوٌل مركز كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195354وفً تارٌخ  245857رلم    دمحم جمال دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  35

 ، ش المعهد الدٌنً امتداد سعد زؼلول كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  234513رامى وحٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 بشتٌل البلد شارع خالد بن الولٌد  1الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245797حسام ابراهٌم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش دمحم عامر ارض الجمعٌه امبابه 1الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 25195354وفً تارٌخ  245796دمحم فٌصل دمحم الزنٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، ش مسجد الشاهد من ش سعد زؼلول كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245823عصام فرؼل احمد فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع الشرٌؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245854طٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمدى عبدهللا ابراهٌم ع -  45

 داٌر الناحٌه-الدور االرضى  -شارع دمحم على  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245791دمحم مصطفى امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ٌر:   ، شارع سعد زؼلول مركز كرداسهالـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  245851احمد رشدي سٌؾ الدٌن ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  245859  شرٌن مجدى مٌخائٌل عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  43

 عمرانٌه ؼربٌه -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع العامل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245858محمود حسٌن دمحم دمحم سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش زؼلول من الصفا والمروه الكونٌسه  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195354وفً تارٌخ  245855احمد دمحم دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الدلى -الدور الثالث  -شارع سلٌمان جوهر  52، 

ن , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 25195354وفً تارٌخ  175235سٌد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ح مستشفى ترعه السواحل وراق العرب 35

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195354وفً تارٌخ  245795توحٌده عٌد شعبان علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش الوفاء من سكه الحاج علً المعتمدٌه كرداسه 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195355وفً تارٌخ  243678ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل ٌحٌى محمود عبد البال -  48

 شارع على حنفى من شارع عشره وراق العرب  12الـتأشٌر:   ، اصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر 25195355وفً تارٌخ  238363دمحم جمال سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 شارع الملن فٌصل 185، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195355وفً تارٌخ  245825هانً رمزي زكً للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش مدرسه االمانه م االمل اما االلصر امبابه 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195355وفً تارٌخ  245812ه برلم    نعمه سعد عطٌه عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  51

 الـتأشٌر:   ، ش الدٌب اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  167647هدى عبد الونٌس عبد الصمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش السبٌل بهرمس منشاه المناطر 18وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  167647هدى عبد الونٌس عبد الصمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان المناشً البلد بجوار لصر النٌل منشاه المناطر بنشاط مركز خدمه سٌارات بسمه 

 جنٌه 255555براس مال تجارٌه الدولٌه لخدمه السٌارات 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  167647هدى عبد الونٌس عبدالصمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 مركز منشاه المناطر -بجوار لصر النٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، المناشى البلد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195355وفً تارٌخ  245816م    عٌد ؼانم عبدالرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  55

 الـتأشٌر:   ، ش رضا بٌومً وشهرته المشربٌه عماره االندلس مرٌوطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  245817هانً صالح الدٌن عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الوراق -وراق العرب  -ش لهوه العمده  وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السالم من

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195355وفً تارٌخ  245813بالل دمحم حسنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 ل حدائك االهرام 89، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195355وفً تارٌخ  231585دمحم حسن سٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ش مصطفى خطاب من ش المعتمدٌه  1، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195355وفً تارٌخ  245811اسماء دمحم السٌد حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ش احمد عرابً المهندسٌن  89الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195355وفً تارٌخ  245821دمحم فتحى دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 امبابه -شارع الوحده  -شارع دمحم على  38الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25195355وفً تارٌخ  245825عٌد فرج صبحى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 امبابه -الـتأشٌر:   ، شارع الوحده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195355وفً تارٌخ  245815عماد عٌد دمحم ابو جٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب وراق الحضر الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  245818ٌده برلم    حربى زكرٌا ابو رواش زهران ، تاجر فرد ،  سبك ل -  63

 الوراق -وراق العرب  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عشره 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  245814كرٌم صدٌك عبدالشكور صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 اد امبابهش عمر بن الخطاب ارض الحد 32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  214925دمحم سٌد عبد الكرٌم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كفر زهران البدرشٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  245819مٌالد مكرم مرتضً ممله عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ش العزبه من ش المسبن وراق الحضر الوراق 34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195356وفً تارٌخ  245836محمود دمحم محمود معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الـتأشٌر:   ، ش المطار امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195356وفً تارٌخ  245835جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عربً اسماعٌل دمحم جالل ، تا -  68

 ش الهرم  162الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195356وفً تارٌخ  245832حماده علً سٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ش سماره السٌاحً الهرم 55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195356وفً تارٌخ  245838دمحم امٌن دمحم امٌن نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 25195356وفً تارٌخ  245826دمحم عوض سٌد سالم الجاكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ش عبدالعزٌز سٌد بكر المومٌه العربٌه وراق العرب الوراق 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195356وفً تارٌخ  245827سامً عبدالسمٌع ابراهٌم حٌدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25195356وفً تارٌخ  213174بلى الدٌن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     االمٌر ٌسرى -  73

 ش الملن فٌصل 214وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان/

نوان , تم تعدٌل الع 25195356وفً تارٌخ  213174االمٌر ٌسرى بلى الدٌن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش الملن فٌصل 218وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  25195356وفً تارٌخ  213174االمٌر ٌسرى بلى الدٌن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش ابو شلبى المساحه فٌصل 2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195356وفً تارٌخ  213174هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االمٌر ٌسرى بلى الدٌن عبد  -  76

 فٌصل-شارع ابو شلبى المساحة   2وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  رئٌسى اخر

 تم تعدٌل العنوان , 25195356وفً تارٌخ  245837سامى عبد السمٌع ابراهٌم حٌدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فاروق حرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195356وفً تارٌخ  245828هناء ربٌع عبدالحمٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ش المعمل من ش جمال عبدالناصر المعتمدٌه كرداسه 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195357وفً تارٌخ  245834ع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ احمد محمود سبٌ -  79

 ش فاروق محمود من ش ترسا الهرم  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195357وفً تارٌخ  244665شوزان أحمد عبد العزٌز عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 عمرانٌه-ش العروبه المرٌوطٌه 58:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195357وفً تارٌخ  176258خٌرى حسن ابو ضٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 شارع سعذ زؼلول  243الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195357وفً تارٌخ  245839تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     وفاء عبدالعلٌم ربٌع اسماعٌل ، -  82

 ش سالمه الشٌخ ٌمٌم المحور ارض اللواء  22الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195357وفً تارٌخ  245848عال رزق رمضان ابوسعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 كفر ابوالحدٌد وردان منشاه المناطرالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195357وفً تارٌخ  224469احمد ربٌع احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، اصبح/ ش دمحم صالح ناصؾ نزله السٌسً الهرم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195357وفً تارٌخ  245841خالد فوزي علً نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش الملن فٌصل فٌصل 52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195357وفً تارٌخ  245846دمحم دمحم مصطفً الصادق حربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش سعٌد مطر مٌت عمبه العجوزه 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195357وفً تارٌخ  245842عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالصمد س -  87

 الـتأشٌر:   ، نكال ش السوق مدرسه ام االبطال منشاه المناطر 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 25195357وفً تارٌخ  245845فتحٌه مصطفً مبرون شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الـتأشٌر:   ، ش السٌد سعودي البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  245877لٌاتى احمد لٌاتى احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 جزٌره الدهب من شارع البحر االعظم-شارع رجب صدٌك  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  245866حمد دمحم عبدالعزٌز متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 شارع الهرم من شارع المستشفى بجوار فندق الجوهرة 153الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195315تارٌخ وفً  115753احمد عبد السمٌع عبد المولى واعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

بالعنوان/المٌراطٌن شارع توفٌك -براس مال/خمسمائه جنٌها-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط/ مخبز بلدى نصؾ الى

 عرب بجوار مندره الحلوانٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  245855دمحم سعٌد عبدالمعطً سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 ش حامد احمد علً بوالق الدكرور 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195315وفً تارٌخ  245865صموئٌل نصري لبٌب حفظ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ش دمحم عثمان عزبه المفتً الوراق 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  245856علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دسولً احمد  -  94

 الـتأشٌر:   ، ش السوق ابو رواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  245857اٌمن رجب توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 راق العرب الوراقش حسن عطٌه و 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  159992عاصم عبد اللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ش احمد حامد من ش الصهارٌج وراق العرب 5الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25195315وفً تارٌخ  245861عبدالتواب السٌد عبدالمعتمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 امتداد اسامه ابوعمٌره ناصٌه ش محمود ٌوسؾ محطه حسن دمحم فٌصل 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25195315وفً تارٌخ  159992عاصم عبد اللطٌؾ للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 ش احمد حامد من ش الصهارٌج وراق العرب 5، اصبح/  , وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25195315وفً تارٌخ  245867على عبدالعزٌز على عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 بوالق الدكرور -ناهٌا -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم الشرٌؾ 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  25195315وفً تارٌخ  245858،  سبك لٌده برلم    عوض شعبان عوض ابراهٌم ، تاجر فرد  -  155

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش وسط البلد ابو رواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  25195315وفً تارٌخ  245853جمال عبدالحمٌد ابراهٌم عمرسالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ل البلد طرٌك اللٌثً بالؽرب من المدرسه الثانوٌه العامه م مناشه المناطر وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورٌه او

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  137358عماد زكى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 كفٌصل الطواب-ش الصفا والمروة ناصٌة دمحم عبدهللا 16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  115735رمضان هاشم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان المٌراطٌن شارع توفٌك عرب بجوار مندرة الحلوانٌة بنشاط مخبز بلدى نصؾ الى 

 خمسمائة جنٌه الؼٌر  555وراس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25195315وفً تارٌخ  245863دمحم حسام الدٌن زؼلول محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ش مسجد بٌومً من ش المطار امبابه 78وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 25195315وفً تارٌخ  245865احمد حمدى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 المهندسٌن -شارع البطل احمد عبد العزٌز  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  245854رجب عبدالنعٌم جبرٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش ؼرب الترعه كوبري عابدٌن كرداسه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  245852دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عالء الدٌن عباس -  157

 ش السودان المهندسٌن 346الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195315وفً تارٌخ  255353احمد دمحم صبره دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الطالبٌه -شارع الخلٌفه المامون  2الدور االول شمه  9بالعنوان/ عمار رلم الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195315وفً تارٌخ  245859خالد نعٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 اكتوبر البراجٌل اوسٌم 6، 

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ  253284، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماعٌل رمضان اسماعٌل عبد المحسن  -  115

بسمه -براسمال/خمسون الؾ جنٌه-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط/انتاج مواسٌر صلب وملحومه طولٌا

 ه المطورٌن الساداتبالعنوان/وحده بمجمع الصناعات الصؽٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌ-تجارٌه/اركواستٌل

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ  245864محروس السباعً المرسً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 المشابن فٌصل 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مدٌنه الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  223331امل احمد محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

براس مال/عشرة االؾ -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط/اضافات االعالؾ السائله وبودر مخلوط ولٌتامٌنات وامالح معدنٌه

 138بالعنوان/مجمع الصناعات الصؽٌره لمدٌنه السادات نموذج)ج(وحده-جنٌها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  245875فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر دمحم مهدي دمحم البدٌوي ، تاجر  -  113

 ش الماذون من ش الوحده الصحٌه كرداسه 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  245871دمحم سعٌد رواش عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 زؼلول كرداسهالـتأشٌر:   ، ش سعد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195311وفً تارٌخ  53393عبدالمنعم مصطفً لاسم كاسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر



 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

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25195311وفً تارٌخ  257288محسن ابراهٌم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 فٌصل-عمارات الفٌصلٌه المرٌوطٌه 7الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  245872عصام الدٌن سٌد فرج مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، الزٌدٌه طرٌك ؼٌضان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  245873احمد احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، بحري البلد البراجٌل

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  25195311وفً تارٌخ  245869علً دمحم مهدي دمحم البدٌوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش الماذون متفرع من ش الوحده كرداسه 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195311وفً تارٌخ  157876شمس الدٌن دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم اسماعٌل بشتٌل المنٌره الؽربٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  245876د ،  سبك لٌده برلم    منً دمحم لطب ٌوسؾ ، تاجر فر -  121

 المطبعه  44ش فٌصل الرئٌسً شمه  268الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  245879خضر حسن عبدالؽنً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 زي امتداد الوحده م غ امبابهش دمحم العزٌ 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311وفً تارٌخ  245875احمد فرٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، ش حسن الجبرونً وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195311تارٌخ وفً  245453مٌالد مسان ابراهٌم مسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وراق العرب-الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان لٌصبح/ شارع فاروق دبوس من شارع عبدالمادر الخولى من شارع عشره

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  245868دمحم علً عبدالكافً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش عبدالعلٌم حمٌك البراجٌل 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195311وفً تارٌخ  157876شمس الدٌن دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

بٌع زهور -بنشاط الجٌزة -شارع دمحم اسماعٌل بشتٌل المنٌرة الؽربٌة امبابة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 خمسمائة الؾ جنٌه الؼٌر  555555وهداٌا وراس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245898فاطمه احمد ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 م التحرٌر امبابه 28ش  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245894لٌده برلم     دمحم لدرى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك -  128

 امبابه-م المناطر-الـتأشٌر:   ، ذات الكوم

تم تعدٌل العنوان ,  25195312وفً تارٌخ  245895مصطفى وجٌه دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاءه المناطر امبابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245951دمحم فؤاد حسنٌن هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ش محسن عبود من ابوزٌد بدر العشرٌن فٌصل 22الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 25195312وفً تارٌخ  245884محمود دمحم عبد الرحمن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 شارع حسٌن عبد البالى من الطرٌك االبٌض ارض اللواء 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245889حسن دمحمعبد ربه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، الرهاوى منشاءه المناطر الجٌزه



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245891نجم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا محمود  -  133

 الـتأشٌر:   ، الرهاوى  منشاءه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245955اكرامً علً حسن مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش كفر السلمانٌه وراق العرب الوراق 15 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245954احمد طارق رجب امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، احمد طارق رجب امٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25195312تارٌخ  وفً 245897دمحم عبدالمحسن دمحم لمر الدوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 ش خوفو ش العرٌش الهرم 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245959محمود طارق رجب امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، شارع احمد عفٌفى كفافى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195312وفً تارٌخ  186395الم دمحم ابو زامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عبد الس -  138

 ن هضبه االهرام 114وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/رلم 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25195312وفً تارٌخ  245887اسامه هالل دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الـتأشٌر:   ، ترعه السواحل االبعدٌه اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  216741زٌنب مصطفى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الدلى-ش الثورة 25الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245892وفاء كمال عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 امبابه-الـتأشٌر:   ، مناشً البلد مركز م المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  25195312وفً تارٌخ  245881محمود عبدالفتاح دمحم الشاذلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 السودان امبابهش صالح الدٌن خلؾ المحكمه ش  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  191439جمٌل كامل دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ شارع ابو العال من شارع ناهٌا امام مسجد الرحمن بنشاط/ معرض بٌع سٌرامٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25195312وفً تارٌخ  245952دمحم دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن  -  144

 ش عمر بن عبدالعزٌز من نبٌل طه المطبعه فٌصل 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25195312وفً تارٌخ  245958جمال عباس حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، شارع محمود البنا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245957محمود نتعى خالد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم على من شارع شحاته الجمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245957محمود نتعى خالد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم على من شارع شحاته الجمل 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25195312وفً تارٌخ  241948بٌتر مدحت ثابت خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 عمارات رابعه العدوٌه مدٌنه نصر 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195312وفً تارٌخ  245888دمحم نصر علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 ، بنً مجدول كرداسه



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245893رلم    هناء ماهر كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  155

 م المناطر-الـتأشٌر:   ، مناشً البلد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245895دمحم فتحى عبد العزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، ذات الكوم م منشاتءه المناطر الجٌزه

تم تعدٌل العنوان ,  25195312وفً تارٌخ  245896كمال محمود ٌاسٌن محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش فضل السٌسً من ش عثمان محرم الطالبٌه الهرم 27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245883هانً هشام عبدهللا الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 فدان الصناعٌه  1555منطمه  26الـتأشٌر:   ، ابو رواش ش طرٌك الماهره اسكندرٌه الصحراوي ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195312وفً تارٌخ  245914اٌمن ربٌع حلمً االمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الهرمش االمٌر زؼلول  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245926عبدهللا خلٌفه عبدالحمٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش شاهٌن من سلٌمان جوهر الدور االرضً الدلً 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195313تارٌخ وفً  188845عثمان دروٌش بدوى سٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 شارع الحاج بدوى دسولى 11بالعمار رلم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245925حمدي دمحم عبدالؽنً شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ٌن ناصٌه ش همام مدكور فٌصلش العشر 8الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195313وفً تارٌخ  245955دمحم عبدالبارى نصٌر عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 بوالق الدكرور-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابراهٌم رمضان من شحاته الجمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  194848برلم    احمد ٌوسؾ احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  159

 مكرر ش سعٌدالماضى الثالثٌنً 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245915بلٌػ رضا فاوي حسن ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش الزهراء عمرانٌه ؼربٌه 89الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195313وفً تارٌخ  245927كامل طه احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 عمارات االعالم ؼرفه من الشمه الدور االول العجوزه 65، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25195313وفً تارٌخ  245919علً فوزي علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ارض اللواء العجوزه 1ش عبدالرازق جوهر محل رلم  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245928حسن ٌوسؾ ٌوسؾ جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ش الدكتور الشٌن المرٌوطٌه الكوم االخضر فٌصل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245912د دمحم زكً بلتاجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  164

 ش العروبه العمرانٌه 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245924دمحم حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش مدرسه الفٌروز المشروع م غ امبابه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  179758شرٌؾ عبد الفتاح فضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 البدرشٌن-الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع بالعنوان/مبنى اخناتون طرٌك المرٌوطٌه العزٌزٌه



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  179758رد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ عبد الفتاح فضل ، تاجر ف -  167

 شارع موسى تونى _العروبه _الهرم  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  148725تامر كمال عوٌس عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 الهرم -مدكور-شارع ابن بطوطه  35نوان/ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245956هشام دمحم البٌومى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 بوالق الدكرور-ناهٌا -شارع احمد عفٌفى كفافى 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195313وفً تارٌخ  245918برلم    سعد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  175

 ش خان ٌونس المهندسٌن 45، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  238112راضى امٌن معوض ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 وراق الحضر-دائريش المهندس مصطفى جزٌره دمحم بعد ال 1الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245915صالح علً علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ش عبدالؽنً حسن العمرانٌه 23الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 25195313وفً تارٌخ  245911شحات عبدالرؤوؾ احمد سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ش الرٌان العمرانٌه 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245917دمحم فتحً احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245916لٌده برلم     اشرؾ دمحم زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  175

 منشاه المناطر-الـتأشٌر:   ، وردان بجوار مسجد الفتاٌنه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245922دمحم احمد محروس دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 العجوزه 17ش السودان محل رلم  2الـتأشٌر:   ، بلون 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 25195313وفً تارٌخ  245925السٌد محمود فضل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 ش الدكتور دمحم فؤاد سعٌد ع غ 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  245923سٌد احمد حسٌن متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ش طرٌك النصر ارض الجمعٌه امبابه 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195313وفً تارٌخ  253296سبك لٌده برلم      سماح فاروق لاسم ابو الحسن ، تاجر فرد ، -  179

 شارع السالم_مطار امبابه_الجٌزة  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  252346محمود جالل عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الهرم -محطه اسباتس -شارع الهرم - 173ٌالعمار رلم  3الدور  8الـتأشٌر:   ، اصبح /مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  245935ابراهٌم احمد ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 ش السودان الدلً 99الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195314وفً تارٌخ  245939رلم    طارق مصرى صالح عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  182

 بوالق الدكرور -ناهٌا-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195314وفً تارٌخ  245932نٌفٌن دمحم عادل حافظ ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 المبلٌه ع غ العمرانٌه ش النصر االندلس 18وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195314وفً تارٌخ  245934مجدى سمعان فرنساوى سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبد الهادى سالمه من شارع عشره وراق العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  245935ابراهٌم دمحم احمد هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، بحري البلد البراجٌل

تم تعدٌل العنوان ,  25195314وفً تارٌخ  245937صالح الدٌن رضوان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فهمى البطل كونٌش النٌل  الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  245385مانى ؼطاس شاكر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رو -  187

 شارع وحٌد المصرى من حسن جاد هللا _عمرانٌه ؼربٌه  22الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  245931عمرو ابراهٌم السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 الـتأشٌر:   ، ش مسجد الهداٌه البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  245955دمحم حسن عبدالعظٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 امبابه -شارع الوحده  87الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  199928سبك لٌده برلم      صٌدلٌة د/ احمد فؤاد ، تاجر فرد ، -  195

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شارع انور سالم _نهاٌه شارع عشرة بملن صاحب الشأن/احمد فؤاد ابراهٌم عبد الممصود 

 _المحله الكبرى _الؽربٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  245929برلم     عماد مصطفً دمحم حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  191

 الـتأشٌر:   ، سالمه الشاعر كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  245933ماري جرجس ٌوسؾ هوا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الـتأشٌر:   ، حاره ابو فوزي عبدالمادر الخولً الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195314وفً تارٌخ  196315عماد حمدى عبده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان شارع الرعاٌه الصحٌه خلؾ مستشفى اوسٌم  اوسٌم بنشاط مركز اصالح وصٌانه 

 نسبورتٌشنبسمه تجارٌه سوٌفت ترا 155555السٌارات براس مال 

تم تعدٌل العنوان  25195314وفً تارٌخ  245938طاهر اسماعٌل احمد اسماعٌل فهمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 الدلً 8شمه  3ش نوال الدور  29, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25195314وفً تارٌخ  245951احمد برعى سٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 امبابه -م التحرٌر -شارع الوحده  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195317وفً تارٌخ  223524ٌاسٌن مكاوى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

ً الحلفاوي بنشاط صناعه وتحوٌل البالستٌن الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان ناهٌا طرٌك ابو رواش كرداسه بجوار مستشف

 2516/1/1خمسون الؾ جنٌه الؼٌر بتارٌخ  55555براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25195317وفً تارٌخ  218953حاتم كمال عبد المادر الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ٌه ماعدا تجاره وتصنٌع االدوٌهوصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط لٌصبع تصنٌع مستلزمات طب

تم تعدٌل العنوان ,  25195317وفً تارٌخ  245945مرضٌه احمد عبدالفتاح عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ذات الكوم منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان ,  25195317وفً تارٌخ  236335رلم    عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  199

 شارع مسجد الهدى_مدٌنه االمل_امبابه  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195317وفً تارٌخ  176258خٌرى حسن ابو ضٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الدلى -شارع رشدان  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195317وفً تارٌخ  129898اٌمن دمحم دمحم عبد االحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ن  الكائنه بهضبه االهرام  98الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195317وفً تارٌخ  186793اسالم دمحم عادل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ، اصبح / ش ابراهٌم سالمان من ش المومٌه العربٌه وراق العرب

تم تعدٌل العنوان ,  25195317وفً تارٌخ  252969اٌمن حسنى عبد الحمٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

_لمحور  18217لدور االرضى _مبنى رلم أ _مول زاٌدهب _لطعه _ا 2وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع جدٌد بالعنوان محل رلم 

 المركزى الجنوبى _الشٌخ زاٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195317وفً تارٌخ  186793اسالم دمحم عادل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ، اصبح / ش ابراهٌم سالمان من ش المومٌه العربٌه وراق العرب

تم تعدٌل العنوان ,  25195317وفً تارٌخ  245947اشرؾ اسماعٌل حافظ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب من ش اللبٌنً متولً الشعرواي الهرم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195317وفً تارٌخ  177341احمد الدكرورى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ناصٌه شارع دمحم ابراهٌم مع الشربٌنى الهرم 37الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  25195317وفً تارٌخ  177341اصبح الدكرورى اوبشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ناصٌه شارع دمحم ابراهٌم مع الشربٌنى الهرم 37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195317وفً تارٌخ  245946سامح رؤوؾ فؤاد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 ش السودان المهندسٌن العجوزه 193الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195317وفً تارٌخ  245948ؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ سامً سٌد ٌوس -  259

 ش الهرم مٌران سنتر الهرم 158الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195318وفً تارٌخ  245956حسام عبدالحكٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 سجد الرحمه من ش محمود عسران ارض اللواء العجوزهش م 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25195318وفً تارٌخ  92178خالد احمد حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 اصبح شارع عبد الرازق جوهر من شارع عبده خطاب _ارض اللواء 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  245965فرد ،  سبك لٌده برلم     سالمه ؼرٌب سالمه ابوسرٌع ، تاجر -  212

 ش وادي النٌل العجوزه 75وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  176955دمحم سعٌد احمد دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

اكتوبر  6_الحى الثالث_المجاورة الثامنه _محور الكفراوى _1722_عماره  8لعنوان محل رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع با

 _الجٌزة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195318وفً تارٌخ  158625عبدهللا اسلم عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ر فٌصل الكوم االخض 3الـتأشٌر:   ، اصبح / عماره السعودي رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195318وفً تارٌخ  158625مورٌس ناروزٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الكوم االخضر فٌصل  3، اصبح / عماره السعودي رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  25195318وفً تارٌخ  245964خالد عدلً امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ش احمد المٌانً برطس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  245954امجد شولً عبدالمالن عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش شحاته الجمل بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  252969رد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن حسنى عبد الحمٌد عباس ، تاجر ف -  218

 شارع الشٌخ سعٌد المدس الشرٌؾ المنٌرة الؽربٌة  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195318وفً تارٌخ  245955عرفه عبدالفضٌل سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 اكتوبر بوالق الدكرور 6ش نصر الموان من جمال عبدالناصر  1،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195318وفً تارٌخ  245953سٌد كمال دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الطالبٌهش نبٌل العبد من ش المهندس صبحً طرٌك كفر طهرمس  13الـتأشٌر:   ، فٌصل مكتب بالدور االرضً رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195318وفً تارٌخ  245961امل ٌحً عبدالؽنً ابودنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش عبدالشافً ناهٌا كرداسه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  155532ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المستشفى_العٌاط 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  182542مصطفى ابراهٌم مصطفى الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

الصؽٌره _شمال طرٌك  منطمه الصناعات 736منطمه  736وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخربالماهره الجدٌده _لطعه 

المطامٌه بنشاط صناعه المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات وصنع اجزاءوتوابع ومحركات المركبات ومركزخدمه صٌانه 

 سٌارات براس مال عشرة االؾ

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25195318وفً تارٌخ  245969خالد طه رشاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، ش جمعٌه النسر من ش الكروم الدور االرضً الدلً

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  245963حسام حسن فتحً عبدالجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش فتحً خلٌفه الكوم االحمر اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  245965عً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود عبدالوهاب بر -  226

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المعتمدٌه جزٌره الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  165362دمحم عبد الفتاح عبد السالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 شارع رشاح عبد الاله _مركز كرداسه _كرداسه_الجٌزة  17ستدران بٌانات عنوان النشاط لٌصبح وصؾ الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195318وفً تارٌخ  237687احمد سعد سعٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الـتأشٌر:   ، اصبح كفر حكٌم _الطرٌك العمومى بجوار مسجد سعٌد سعد

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  155553السٌد عبد اللطٌؾ سعودى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

اوسٌم  بنشاط/ تصنٌع مواد بالستٌكٌه  -سمٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء رئٌسً اخر بالعنوان/ ش المستودع من ش ترعه السواحل 

 newrtبسمه تجارٌه/ نٌوارتً  -عشره االؾ جنٌه ال ؼٌر  15555براس مال/  -و ادوات صحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  245978امام مندوه السٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، امام لاعه سحر الشرق من ش االسطٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195319وفً تارٌخ  245973ك لٌده برلم    نادر دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سب -  231

 ، ش امام فٌال عبدالهادي شنباري                                                                                     اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195319وفً تارٌخ  245979دمحم عبٌد علً عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 ش نصحً كامل نصر نصار ارض الحداد امبابه 14، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  193234طارق دمحم دمحم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 لبٌه من خوفو الهرم ش كلٌوباترا الطا 11الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195319وفً تارٌخ  245975سٌمون كامل رمزي جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 ش احمد حماد عمرانٌه شرلٌه العمرانٌه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  245971امال عاشور ابراهٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر ارض اللواء بوالق الدكرور 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 25195319وفً تارٌخ  243961احمد فؤاد عبدالؽنً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 برج الزهور _ابراج بنن مصر _عمرانٌه شرلٌه  1برج  8الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  221596دمحم دمحم عبد الحى سلومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 _محطه المدرسه  الـتأشٌر:   ، طرٌك مصر اسٌوط _منٌل شٌحه بجوار النفك

تم تعدٌل  25195319وفً تارٌخ  245972عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش فرج من ش النمطه المدٌمه اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25195319وفً تارٌخ  192845سٌد على حسن عبد الرؤوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

امبابه بنشاط/ مطعم اكوالت شعبٌه براسمال  -طرٌك النصر ارض الجمعٌه 22وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 مائه الؾ جنٌه الؼٌر155555

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  245977دمحم حسٌن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، ش جمال ابولرن الزٌدٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  252832سامى عٌاد فهٌم حلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 شارع حسٌن من شارع عبد الرحٌم الكونٌسه_عمرانٌه  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  232448مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو فتحى حسٌن  -  242

 شارع البحراوى من شارع البصراوى _امبابه 38الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195319وفً تارٌخ  192845سٌد على حسن عبد الرؤوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 امبابه -طرٌك النصر ارض الجمعٌه 22الـتأشٌر:   ،   وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195319وفً تارٌخ  245975ابو بكر شحاته عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ش دمحم عبدالحفٌظ من ش حسنً حجازي من ش ترعه سلٌم فٌصل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195319وفً تارٌخ  245985 دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم رفٌك دمحم -  245

 البدرشٌن -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج انس الوجود

تم تعدٌل العنوان ,  25195319وفً تارٌخ  245985احمد دمحم رفٌك دمحم دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 عمارات العرائس  35ر:   ، عماره وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195319وفً تارٌخ  245974عبدالرحمن بكري بكري حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 ش الجمعٌه الزراعٌه وراق العرب الوراق 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246555 احمد دمحم عبدربه ؼطاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 الـتأشٌر:   ، كفر ؼطاطً المنصورٌه فٌصل



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  257548احمد فضل عبد المجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 _العمرانٌه  شارع جاد ابو عمٌره_ترسا _الطالبٌه 11الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  245985ابراهٌم صالح الدٌن مصٌلحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش عباس علً عٌسً بوالق الدكرور 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  175861خلؾ لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان ارض جمعٌه الشباب الوطنى  لرٌه الرائد فٌصل  محافظه السوٌس بنشاط حظٌره 

 55555مواشى براس مال 

العنوان ,  تم تعدٌل 25195325وفً تارٌخ  246556عزت عادل عزت عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش استودٌو االهرام الهرم 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245989دمحم سمٌر منٌر عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش حامد علً احمد بوالق الدكرور 46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  245994فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر سلٌمان ؼبلاير ابراهٌم ، تاجر  -  254

 ش علً ابن ابً طالب من ش المعتمدٌه ارض اللواء العجوزه 34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246511شنوده عماد ٌوسؾ اسرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ـتأشٌر:   ، ش الجٌش خلؾ مصنع الكراسً وراق الحضر الوراقال

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  246551دمحم صالح عبدالرازق عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245996فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا دمحم بٌومً ، تاجر  -  257

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم بٌومً بجوار السكه الحدٌد برطس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245995السٌد احمد ابوالمجد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 شٌحه من طرد النٌل  الـتأشٌر:   ، منٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246558معتصم السٌد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 ش مصدق الدور االول الدلً 84الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246557عرٌان ولٌم عوٌضه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 شارع بورسعٌد وراق العرب الجٌزه 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245984دنٌا ناصر كامل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش عزٌز عزت برج نفك امبابه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245986جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود اسماعٌل دمحم ، تا -  262

 ش دمحم المنشاوي العمرانٌه 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  229186احمد عبده احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 شارع مصطفى شردى عدنان المدنى سابما العجوزة 16الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246555جمال محمود علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 أ البوابه االولً هضبه االهرام الهرم 57الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246552نبٌل مجاهد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 13الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  245998سٌد عبدالجواد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب عوض ال -  266

 الدلً 5شمه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، ش محً الدٌن ابوالعز الدور 

نوان , تم تعدٌل الع 25195325وفً تارٌخ  245995هشام السٌد دمحم ٌوسؾ الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 شارع جامعة الدول العربٌة العجوزة بملن دمحم الهادى عبد الفتاح مرسى 53وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245988احمد علً صالح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 ش العروبه العمرانٌه  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246554محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام احمد  -  269

 ش دمحم خلٌفه مدٌنه النجوم المعتمدٌه  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245997دمحم علً عبدالمنعم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 ش دمحم عسكر خلؾ معهد االبحاث وراق الحضر الوراق 5ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245999رزق نصٌر شنوده عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 ش خاتم المرسلٌن العمرانٌه 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  225127ٌده برلم    خالد حمدى امٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  272

 ش ادرٌس الوحده امبابه 22الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  225127خالد حمدى امٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 اول فٌصل -عبد العزٌز المنوفى شارع  29الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  259577عٌاد فخرى ابراهٌم جرجس ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 شارع مصطفى كامل التعاون _فٌصل  38وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  245992رلم    صالح الدٌن دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  275

 ش السودان المهندسٌن 249وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246553احمد حسنً حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  246559احمد حسٌن محً الدٌن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 م حدائك االهرام الهرم 51لطعه رلم  5ش  251وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246525باسم ٌوسؾ ابراهٌم خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 ش مستشفً الصدر العمرانٌه 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  246525لمٌاء دمحم نبٌل حنفً عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 ش منً مدٌنه الفردوس البراجٌل 91وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246513عزٌز الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعٌد عبدال -  285

 ش الجامع الدور الثالث بٌن السراٌات الدلً 17الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  25195321وفً تارٌخ  246521طارق نصر عبدالجواد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 ش طنطا العجوزه  37وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246514فتحً دمحم عبدالجواد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 23الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  245955دمحم حسن عبدالعظٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 امبابه -شارع الوحده 61حالٌا  -امبابه سابما -شارع الوحده  87الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246519دمحم شعبان دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 النصر العمرانٌه ش مدٌنه 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  246533عرفات عبد الناصر عرفات حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 بوالق الدكرور -شارع زنٌن15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  228159شٌرٌن جورج رٌاض زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 ش دجله متفرع من ش شهاب المهندسٌن  32وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246523اسالم عبدهللا دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 الـتأشٌر:   ، ش احمد الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  246528دي عبدالنبً الصاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام احمد حم -  288

 ش جامع الخوله وراق العرب الوراق 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 25195321وفً تارٌخ  246524احمد دمحم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 ش سعٌد علً فٌصل الهرم 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  255285عاطؾ دمحم عبدالؽفار محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 البدرشٌن -مٌت رهٌنه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضى

تم تعدٌل العنوان  25195321وفً تارٌخ  255285جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطؾ دمحم عبد الؽفار محمود عٌسى ، تا -  291

البدرشٌن بنشاط / مصنع بالستٌن براس  -مٌت رهٌنه  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان محل بالدور االرضى 

 بسمه تجارٌه/ االهلٌه لصناعه البالستٌن -15555مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246531سٌد عبدالموي دمحم عبدالموي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 ل حدائك االهرام الههرم 234الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان تم تع 25195321وفً تارٌخ  255285عاطؾ دمحم عبد الؽفار محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل  بالدور االرضى مٌت رهٌنه البدرشٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  246518الدردٌر دمحم نورالدٌن الصاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمرو بن الخطاب من ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  214287العظٌم حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد  -  295

 ش سماره السٌاحى الحرانٌه جٌزه 3الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 25195321وفً تارٌخ  246522محمود عبدالفتاح محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 بالدور االول  3ش العلمٌن شمه رلم  121وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246532دمحم احمد عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 ش دمحم نادر عمرانٌه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246516لٌده برلم    احمد مجدي علً ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك  -  298

 بوالق الدكرور -ناهٌا-الـتأشٌر:   ، ش المرٌوطٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246529دمحم محمود حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 بن ش شعٌب الجدٌد صفط الل 15الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  246527حاتم متولً محً الدٌن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش نصر الموان جمال عبدالناصر بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25195321تارٌخ وفً  246517شٌماء عبدالحلٌم دمحم دمحم الخضري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبدهللا الشربٌنً من ش الجمعٌه ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  246534ورشه مالبس جمٌل مالحظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 بوالق الدكرور -ى فٌصلشارع ابو زٌد بدر امام كوبر 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  246515محمود حنفً محمود احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 ش حسن والً الدلً 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  214287دمحم عبد العظٌم حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 شارع سماره السٌاحى الحرانٌه  2الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195321وفً تارٌخ  214287دمحم عبد العظٌم حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 ش سماره السٌاحى الحرانٌه  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  246546دمحم احمد ابراهٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 الهرم -شارع ستودٌو االهرام 21الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25195324وفً تارٌخ  246535رشا عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 ش ؼزه مٌدانت لبنان المهندسٌن 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  246543سلطان سٌد ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 قالورا -جزٌره دمحم -الـتأشٌر:   ، شارع عبد العظٌم الصوفانى من كورنٌش النٌل نزله الدائرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  246575دمحم عٌد رجب عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 الـتأشٌر:   ، ش احمد ابراهٌم ناهٌا بوالق الدكرور

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25195324وفً تارٌخ  246545دمحم شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، كومبره طرٌك كومبره كفر حكٌم امام مدرسه كومبره االبتدائٌه كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  246542محمود دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 شارع نور الدٌن خلؾ الؽاز الوراق 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  246538ٌه لرنً دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عل -  312

 الـتأشٌر:   ، ش جالل كفر ؼطاطً نهاٌه فٌصل فٌصل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  246536دمحم السنوسً احمد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 فٌصل 4ش ال عمران من ش العمده خلؾ المطاحن ؼرفه من شمه الدور  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195324وفً تارٌخ  246537اسماعٌل دروٌش مصطفً دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 ش ابراهٌم دوسو ٌمٌن الدجائري البراجٌل  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25195324وفً تارٌخ  245864السباعً المرسً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محروس -  315

 شارع جمال عبد الناصر المشابن فٌصل 27من  2مشروع شبابى 8عمارة رلم  2,1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195324وفً تارٌخ  246541برلم    باسم عبدالمسٌح ولعان سر جٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  316

 من االعتماد م غ امبابه 15ش  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  246539المؽربً لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 وراقش كورنٌش النٌل وراق الحضر ال 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195324وفً تارٌخ  253346ابراهٌم حسن عطٌه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الـتأشٌر:   ، اصبح الطرٌك العمومى بجوار المولؾ الرهاوى منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195325وفً تارٌخ  167552عماد سالمه لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 ابو زٌد-، اصبح/ ش شهاب الدٌنبجوار كافترٌا المعموره خلؾ االربعٌن تماطع حسٌن الضو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  225127خالد حمدى امٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 أ امتداد رمسٌس 2محل رلم  2عمارات الظباط شمه171بالعنوان الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  178773محسن ابراهٌم عبد الحمٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ش االمام على بن ابى طالب بوالق  42وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  237188اٌهاب دمحم سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 شارع منطمة المصانع اوسٌم 16الـتأشٌر:   ، اصبح 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 25195325وفً تارٌخ  254554عمرو كرٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 عمارات الضباط امتداد رمسٌسى  2شمه  171أ عمارا  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان التالى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  165268حسٌن دمحم عطا ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 فدان الصناعٌه ورش اصالح السٌارات الجٌزه 75منطمه 15لطعه  28الـتأشٌر:   ، اصبح/ ابو رواش الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  165268حسٌن دمحم عطا ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ش النصر بجوار التامٌنات الوراق ممر ادارى 15الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246549مال عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ك -  326

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم مصطفً زٌاده طرٌك جزٌره دمحم وراق العرب الوراق

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25195325وفً تارٌخ  246555احمد جالل عبدالفتاح فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 ش جالل الدٌن الحمامصً العجزوه 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  178773محسن ابراهٌم عبد الحمٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 ش االمام على بن ابى طالب بوالق  42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  246547دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم جمال الدٌن -  329

 ز هضبه االهرام الهرم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246545حسام حسن عوض حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ر الصدٌك بوالق الدكرورالـتأشٌر:   ، ش ابو بك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  246553حسام الظم دمحم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 عمرانٌه ؼربٌه -شارع سعٌد الماضى 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  176955دمحم سعٌد احمد دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 ش السودان المهندسٌن  212بالعمار  2وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  246552محمود عبد الرؤؾ دمحم سٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 والق الدكرورب -ناهٌا -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245642محى الدٌن احمد امام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 امبابه -مدٌنه التحرٌر -شارع طلعت حرب144الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325فً تارٌخ و 245642محى الدٌن احمد امام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى اآلخر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  245642محً الدٌن احمد امام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246574،  سبك لٌده برلم     علً احمد حفنً علً ، تاجر فرد -  337

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246575دمحم احمد حفنً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 الدكرور الـتأشٌر:   ، ش عمرو بن الخطاب ناهٌا بوالق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246561دمحم علً دمحم عبدالشافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 الـتأشٌر:   ، االخصاص منشاه المناطر

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 25195326وفً تارٌخ  246565دمحم فؤاد فتحً مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 الـتأشٌر:   ، االخصاص منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  221254حسام الدٌن دمحم دمحم عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 شارع الملكه محطة المسمط ناصٌة عادل عبد المادر العشرٌن فٌصل  35وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  246571عبدالمنعم سمٌر عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 29وصؾ الـتأشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 25195326وفً تارٌخ  246566احمد سامً عبدالعزٌز البهواشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مناشً البلد منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246565سمٌحه صالح منٌر الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 الـتأشٌر:   ، ش عبد الرحٌم الدسولى من ش عبده رمضان وراق العرب

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  246572ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المشد لتورٌد المالبس الجاهز -  345

 ش ابراهٌم رمضان ناهٌا بوالق الدكرور 55وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246578احمد رشدي عبٌد ؼٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  246559محمود مصطفً محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورٌه منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326تارٌخ  وفً 246581طارق فتحً دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 الـتأشٌر:   ، ش شرله الكنٌسه العمرانٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246569عامر دمحم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 ش زنٌن بوالق الدكرور 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  246562عالء فتح الباب احمد عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الرهاوي منشاه المناطر



 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

عنوان , تم تعدٌل ال 25195326وفً تارٌخ  167434اشرؾ احمد دمحم عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 شارع مكه من ترعة المرٌوطٌه العمرانٌه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  242888جورج عرٌان حناوى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الوراق -وراق الحضر-شارع العمده  17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246564سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمٌده سعٌد محروس  -  353

 الـتأشٌر:   ، منشاه المناطر منشاه المناطر

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ  246579المعتز باهلل مجدي حشمت علً الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 ر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرورالعنوان , وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  246555طارق مصطفً عبدالسمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 ش حماد البراجٌل اوسٌم 65وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  178773    محسن ابراهٌم عبد الحمٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  356

 شارع المشروع المطرٌه الماهره  46وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  113627على طه محمود رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 ش فوزى رماح المهندسٌن  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  246563احمد عفٌفى عبد الحكٌم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مناشً البلد منشاه المناطر

ل العنوان , تم تعدٌ 25195326وفً تارٌخ  246558هدي عبدالحكٌم عبدالموجود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  246554دمحم محمود السٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 ش عمر خالد من ش مسجد الترابٌع الطوابك فٌصل 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195326وفً تارٌخ  198455د ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ سٌد دمحم بٌومى ، تاجر فر -  361

 شارع حازم لطرى كوبرى ابو عمٌره مدٌنة النجوم بوالق الدكرور 4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 25195327وفً تارٌخ  246585منصور حافظ علً المالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 الـتأشٌر:   ، ش بٌن البلدٌن مٌت عمبه العجوزه

تم تعدٌل العنوان ,  25195327وفً تارٌخ  244717سحر حسٌن عثمان دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 الوراق  -وراق الحضر -شارع العمده 42وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  246583السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سمر دمحم ٌاسٌن -  364

 ش الحسن الدور االول الدلً 11الـتأشٌر:   ، 

تم  25195327وفً تارٌخ  235442مؤسسة احمد على محمود عبد العزٌز لالنشاءات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 مدٌنة الشروق الماهره الجدٌده  156صؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المنطمه الثامنه المجاورة الثانٌه عمارة تعدٌل العنوان , و

تم تعدٌل العنوان ,  25195327وفً تارٌخ  235442احمد على محمود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 مدٌنة الشروق الماهره الجدٌده  156المنطمه الثامنه المجاورة الثانٌه عمارة وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 25195327وفً تارٌخ  235442مؤسسه احمد على محمود للمماوالت واعمال الدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

مدٌنة الشروق الماهره  156المجاورة الثانٌه عمارة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المنطمه الثامنه 

 الجدٌده 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  25195327وفً تارٌخ  246582كرٌم رمضان مصطفً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 ش الجنٌدي سمٌل اوسٌم 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195327وفً تارٌخ  243357برلم     الششتاوى لخدمات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  369

 25555ش اوالد ابو عوؾ الهرم بنشاط تورٌدات عمومٌه براسمال  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر الدور االول رلم 

  VISIONعشرون الؾ جنٌه بسمة تجارٌه فٌجن 

تم تعدٌل العنوان ,  25195327وفً تارٌخ  224995لٌده برلم     احمد فاروق على عبد الصالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  375

 ش لمبٌز الدلً 8وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  246588منصور حافظ علً المالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 رالـتأشٌر:   ، ش احمد الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  245995السٌد احمد ابوالمجد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 شارع الترعة المدٌمه منزل طارق عامر منٌل شٌحه ابو النمرس -الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  246577د ،  سبك لٌده برلم    دمحم رمضان ابراهٌم مهدى ، تاجر فر -  373

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالرازق خطاب ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25195327وفً تارٌخ  246587فاطمه سمٌر علً دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 البنا ناهٌا بوالق الدكروروصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  245415طه حسٌن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 المهندسٌن  -ش السودان  155الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  243357دمحم الششتاوى احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 اوالد عوض الهرم  2الـتأشٌر:   ، الدوراالول عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  246576مٌنا صفوت ولٌم متري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 اكتوبر سالٌه مكً  6الـتأشٌر:   ، ش الجهاد من س 

تم تعدٌل العنوان ,  25195328وفً تارٌخ  246155لعزٌز محمود امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى عبد ا -  378

 بوالق الدكرور -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبده ؼراب

تم تعدٌل العنوان ,  25195328وفً تارٌخ  246595منً بدوي عجمً عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  25195328وفً تارٌخ  246599طارق السٌد عبدالمجٌد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش محمود البنا ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25195328وفً تارٌخ  246151ساره لرنى حسٌن عباس فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 الدلى -53الدور الخامس شمه -شارع جامعه الدول العربٌه 64وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195328وفً تارٌخ  246594دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نعمه عبدالمنعم -  382

 الـتأشٌر:   ، ش مٌدان الشجره من ش المطار امبابه

تم تعدٌل العنوان ,  25195328وفً تارٌخ  246595الشحات السعٌد صالح عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 ش الشهٌد احمد حمدي مدكور فٌصل 58أشٌر:   ، وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان ,  25195328وفً تارٌخ  246596هانً دمحم عبدالعلٌم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195328وفً تارٌخ  246597لٌده برلم    مجدي دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  385

 الـتأشٌر:   ، ش المطار امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195328وفً تارٌخ  246589مجدي حمدي علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 الـتأشٌر:   ، ش المشاتل كفر حكٌم كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  25195328وفً تارٌخ  246592رحٌم ابراهٌم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم عبدال -  387

 ش زؼلول الهرم  31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195328وفً تارٌخ  246598حسٌن علً احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 27،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  246152مجدي محمود دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 ش ترعه زنتٌن بوالق  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195331ٌخ وفً تار 246154احمد جمال بسطاوٌسً عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 ش العروبه عورانٌه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195331وفً تارٌخ  246159جٌهان عبدالنعٌم جمٌل فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 ش المامون العجوزه 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195331وفً تارٌخ  246115ر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد شعبان عبدالمنعم شعبان ، تاج -  392

 ش دمحم ابو نعمه الهرم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  246112هانً دمحم ثابت حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 الق الدكرورالـتأشٌر:   ، ش سكه المدرسه ناهٌا بو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  198455اشرؾ سٌد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 الـتأشٌر:   ، استدارن البٌانات/ ش عبدالفتاح ابو عمٌره مدٌنه النجوم بجوار مدرسه االلصً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  198455رلم    اشرؾ سٌد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  395

 ش حازم لطري كوبري ابو عمٌره من ش ناهٌا 4الـتأشٌر:   ، استدران البٌبانات/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25195331وفً تارٌخ  246111مصطفً ابراهٌم عبدالحفٌظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 ش سكه المدرسه ناهٌا بوالق الدكرور 8،   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  246153ولٌد صالح السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 ش عباس علً عٌسً بوالق الدكرور 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  246158مصطفً رمضان تمام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 ش اٌمن مصطفً شحاته العشرٌن مدكور فٌصل 21الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  246113احمد رجب الشحات حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 باب كلٌه التجاره الدور الثامن الدلًش ثروت امام  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195331وفً تارٌخ  246155ؼاده دمحم فوزي عبدالعاطً دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 و هضبه االهرام الهرم  241وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  246156دمحم صالح الدٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 ش شهاب المهندسٌن العجوزه 53الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195331وفً تارٌخ  246157دمحم السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 ، المناشً البلد ش الكاوتش منشاه المناطر

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  238877عصام حامد على سلٌمان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اصبح/ معرض لتجاره سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 25195353وفً تارٌخ  225751دمحم عبد الخالك عبد الرحمن العدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  243448سامى عطا كامل عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اصبح ورشه الومٌتالالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245226سٌد بخٌت بنشوي بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  اصبح /صٌانه ادوات كهربائٌه

لنشاط , تم تعدٌل ا25195354وفً تارٌخ  238358عبد الرحمن مصطفى امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195354وفً تارٌخ  219576سعٌد ناصر احمد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اضافه مكتب رحالت

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد25195354وفً تارٌخ  225697امٌر احمد عاشور سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  حذؾ نشاط المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  251818حسام حمدى عبد الستار احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تجاره كامٌرات مرالبه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195354وفً تارٌخ  176655دمحم سٌد عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اصبح/ ثالجه حفظ و تجمٌد مواد عذائٌه

تم تعدٌل النشاط , 25195354وفً تارٌخ  154455عبد الرحٌم دمحم االمٌن نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ صنع االسمده االزوتٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  239431رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الوهاب حسٌن  -  11

 اضاؾ نشاط استٌراد لطع ؼٌار السٌارات -التأشٌر:  استدران النشاط لٌصبح / مٌكانٌكى سٌارات  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  214925دمحم سٌد عبد الكرٌم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اضاؾ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 25195355وفً تارٌخ  167647هدى عبد الونٌس عبد الصمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر:  الؽاء االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  243678م   عادل ٌحٌى محمود عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  14

 التأشٌر:  اصبح ورشة تصنٌع مالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195356وفً تارٌخ  222155شعبان هنداوى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اضاؾ ادوات تجمٌل ومستلزمات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195356وفً تارٌخ  156226رٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر احمد مرٌدى دمحم ه -  16

 التأشٌر:  اضاؾ تورٌد زٌوت وشحومات المحركات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195356وفً تارٌخ  156226ناصر  احمد مرٌد  دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وشحومات المحركاتاضاؾ تورٌد زٌوت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195356وفً تارٌخ  164471عبد العال عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  اصبح مخبز بلدى

صؾ تم تعدٌل النشاط , و25195356وفً تارٌخ  255356سٌد سٌد عبد المجٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اصبح تورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا مجاالت الطباعه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195357وفً تارٌخ  245855احمد دمحم دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافه االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195357وفً تارٌخ  245854احمدى عبدهللا ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافه االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195357وفً تارٌخ  223464تامر احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اصبح / المماوالت والتورٌدات العامه

تم تعدٌل النشاط , 25195357وفً تارٌخ  219535، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزت سامى ابراهٌم عبد اللطٌؾ  -  23

 وصؾ التأشٌر:  اضا/ تورٌد كؤوس هواء)الحجامة(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195315وفً تارٌخ  216216صادق حنا ٌوسؾ حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصبح/ مصنع تمطٌع فوٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195315وفً تارٌخ  232646ولٌد سلطان عبد العزٌز علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اصبح استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه وكهرومٌكانٌه

اط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النش25195315وفً تارٌخ  222855احمد دمحم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اصبح مكتب متعهد نمل عمال ورحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195315وفً تارٌخ  162253اشرؾ ؼازي رمضان كرانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  اضاؾ/ ازاالت

وفً تارٌخ  243343سبك لٌده برلم    عبد الرحٌم للمماوالت العامه والتشطٌبات واالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  -  28

 6من المجموعه  36والفمره 19تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضاؾ/ استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 25195315

 حذؾ نشاط/ استثمار عماري -وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195315تارٌخ وفً  157876شمس الدٌن دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/ تؽلٌؾ حمائب مسافرٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195315وفً تارٌخ  243812دمحم عبد الحكٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اصبح/ مماوالت خرسانٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  226795عاطؾ كرٌم سامى توماس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اضافة رحالت



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  241282اكرامً زؼلول تاٌه سٌداروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ش البنان من ش معهد االبحاث وراق الحضر 8التأشٌر:  اصبح/ رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  251959عماد السٌد دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  اصبح / بٌع لطع ؼٌار سٌارات مستعمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  257288 محسن ابراهٌم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  34

 التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  191439جمٌل كامل دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  اصبح/ مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  212513،  سبك لٌده برلم    اسماعٌل دمحم دمحم على شومان ، تاجر فرد -  36

 التأشٌر:  اصبح/ مخبز بلدي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195312وفً تارٌخ  216529هانى كمال دمحم راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 اصبح/سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  233535تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فاروق دمحم عبد الفتاح ، -  38

 التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط/ بٌع تجهٌزات المطاعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195312وفً تارٌخ  211544عٌد انور خلؾ عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 /االستٌرادحذؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195312وفً تارٌخ  244767حازم دمحم فرؼل طابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 اصبح/ تجاره وتورٌد جمٌع انواع الفحم وتداول مخلفات الفحم وشراؤها وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195312وفً تارٌخ  216513هشام عبده حسن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اضاؾ/ مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  221935السٌد فاضل عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  حذؾ/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  145144رلم   امام امٌن دمحم عبد الموي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ ورشه تشكٌل معادن على البارد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  253296سماح فاروق لاسم ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اصبح بٌع طٌور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  238112ن معوض ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   راضى امٌ -  45

 التأشٌر:  اصبح/ ورشة سحب حدٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195313وفً تارٌخ  226521سٌد دمحم عبد الحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تال والتورٌدات ومستلزمات االلومنٌوماصبح/ تجاره االلومٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195313وفً تارٌخ  239694تامر ادهم سٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 اضاؾ/تصدٌر

نشاط , وصؾ تم تعدٌل ال25195313وفً تارٌخ  196751هاله عزمى شنوده واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر:  اصبح/استٌراد مجوهرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  181571جمٌل محمود ابو السعود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  اصبح سٌكروٌت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195314وفً تارٌخ  231831محمود سعٌد السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 اصبح مصنع لطع ؼٌار وتشكٌل معادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195314وفً تارٌخ  212212اسالم جمعه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اصبح شحن ونمل وتفرٌػ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195314وفً تارٌخ  176655دمحم سٌد عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 اضافة نشاط تجارة وتوكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , 25195314وفً تارٌخ  219861هانى مرسى ابراهٌم مرسى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 انه وتشطٌباتوصؾ التأشٌر:  اضافه /خدمات نظافه وتورٌد عماله للؽٌر وخدمات صٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195317وفً تارٌخ  116512عبد السالم محمود فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اصبح مركز صٌانه ودوكو السٌارات

لنشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل ا25195317وفً تارٌخ  243812دمحم عبد الحكٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 اصبح مماوالت عامه واعمال مبانى متكامله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195317وفً تارٌخ  211563دمحم حسنٌن على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 اضافه استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195317وفً تارٌخ  218953لم   حاتم كمال عبد المادر الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  57

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر لٌصبح تصنٌع مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  133669طارق فاروق دمحم عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  اضافه نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  155532هٌم دمحم ابراهٌم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابرا -  59

 التأشٌر:  اصبح النشاط بٌع مستلزمات طبٌه وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195318وفً تارٌخ  218551وائل احمد احمد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 اصبح/تورٌد المستلزمات الطبٌة و المطنٌة والتورٌدات العمومٌه والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195318وفً تارٌخ  191888مٌمى رزق امٌن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  232448عمرو فتحى حسٌن مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  اصبح نادى صحى جٌما نزٌم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195319وفً تارٌخ  258951عماد ٌونس مرعى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 اضافه صٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  192845سٌد على حسن عبد الرؤوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  221596م   دمحم دمحم عبد الحى سلومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  65

 التأشٌر:  اصبح سوبر ماركت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  218358معتز محمود دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  اصبح مماوالت مصاعد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  227765سبك لٌده برلم    نهال عادل دمحم زكى نؽنٌمه ، تاجر فرد ،  -  67

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195319وفً تارٌخ  224263توبة فاروق عرفه عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 اصبح متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195319وفً تارٌخ  225795د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ٌحٌى دمحم احم -  69

 حذؾ نشاط االستٌراد واضافه تورٌد لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  229186احمد عبده احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 اصبح انذار حرٌك وكامٌرات مرالبة وتورٌدات عمومٌةالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  243484عمرو جابر طه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  اضافه نمل عمال الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195325وفً تارٌخ  225127خالد حمدى امٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 اصبح / استٌراد وتصدٌر وبٌع وتجاره السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195325وفً تارٌخ  139667أحمد شعبان دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 والتصدٌر 6من المجموعه  36والفمرة  19اضافه االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  225266هاللٌه مصطفى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  اضاؾ مماوالت وادارة محاجر

لنشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل ا25195321وفً تارٌخ  234662تامر احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 اصبح مكتب متعهد نمل عمال ورحالت

تم تعدٌل النشاط , 25195321وفً تارٌخ  176751عادل السٌد ابو سرٌع جاد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصؾ التأشٌر:  مماوالت سباكه

تم تعدٌل النشاط , 25195321وفً تارٌخ  176751  مؤسسه التموى لمماوالت السباكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  77

 وصؾ التأشٌر:  مماوالت سباكه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  214287دمحم عبد العظٌم حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر:  اصبح مخبز افرنجى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  186757ه برلم   وحٌد صابر بسٌونى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  79

 التأشٌر:  اصبح تجارة مواسٌر وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  115782مختار بسٌونى على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر:  اصبح تورٌد لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195321وفً تارٌخ  236789هان دمحم حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌ -  81

 اضافه / تورٌدات اخشاب وبلتات خشبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195321وفً تارٌخ  22277حامد احمد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 نشاط / االستٌراد حذؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  188539دمحم شولى الحنفى بدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر:  اصبح عصٌر لصب

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط25195321وفً تارٌخ  221412فاٌز سٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر:  تم حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195324وفً تارٌخ  216486احمد محمود احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 اضاؾ ادارة مماهى ومطاعم وحذؾ تسوٌك المنتجات الصناعٌه الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  238818،  سبك لٌده برلم   عبد العال دمحم عبد العال جالل ، تاجر فرد  -  86

 اضاؾ مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه -التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  253346ابراهٌم حسن عطٌه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 دات عمومٌهالتأشٌر:  اضاؾ تورٌ

تم تعدٌل النشاط , 25195325وفً تارٌخ  258594دمحم عصمت عبد السٌد عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التأشٌر:  اصبح تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  176528دمحم عبد الفضٌل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر:  اضاؾ كامٌرا مرالبه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  245642محى الدٌن احمد امام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 اصبح/ تجهٌز وبٌع ماكوالت فول وطعمٌه التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195326وفً تارٌخ  243158دمحم احمد على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 حذؾ نشاط لوازم الدٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  235532ان احمد عبد هللا المفاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر:  اصبح تورٌدات مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195327وفً تارٌخ  235442احمد على محمود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر:  مماوالت عامه واعمال واالنشاء

تم 25195327وفً تارٌخ  235442، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه احمد على محمود للمماوالت واعمال الدٌكور -  94

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  مماوالت عامه واعمال واالنشاء

تم تعدٌل 25195327وفً تارٌخ  235442مؤسسة احمد على محمود عبد العزٌز لالنشاءات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 الت عامه واعمال واالنشاءالنشاط , وصؾ التأشٌر:  مماو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195327وفً تارٌخ  224995احمد فاروق على عبد الصالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر:  اصبح /مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه واستثمار عماري

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195327وفً تارٌخ  245362عٌد سعٌد رشوان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 تعدٌل النشاط الى/ثالجه مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195327وفً تارٌخ  175861خلؾ لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر:  استٌراد حٌوانات حٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195327وفً تارٌخ  245415رد ،  سبك لٌده برلم   طه حسٌن على حسٌن ، تاجر ف -  99

 تنظٌم رحالت داخلٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195328وفً تارٌخ  167783عالء جمعه دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 اضاؾ/تجاره وانتاج شتالت الفاكهه والزٌنه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195328وفً تارٌخ  173611ولٌد دمحم دمحم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وحذؾ ااالمن والحراسه -اصبح / صٌانه المرافك واداره مشروعات 

تم تعدٌل النشاط , 25195328 وفً تارٌخ 214874عبد العظٌم فرحات عبد العظٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/مصنع اثاث معدنً خشبً

تم تعدٌل النشاط , 25195328وفً تارٌخ  232365محمود دسولى عبد الرؤوؾ دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ/ تورٌدات عامه

تم تعدٌل النشاط , 25195328وفً تارٌخ  244624سبك لٌده برلم   شرٌؾ عفت عبد المسٌح توفٌك ، تاجر فرد ،   -  154

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ تصدٌر وتورٌدات ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195328وفً تارٌخ  243895ماجد خلٌل احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 2519لسنه  35ه امنٌه برلم التأشٌر:  اضاؾ/ اللؽات )فٌما عدا االنترنت ( موافم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  135247خٌرى عبد السمٌع ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر:  اصبح/ تورٌد وتشؽٌل معادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  215132فوزى اسماعٌل جٌالنى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر:  اضافه مماوالت وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195331وفً تارٌخ  85684سعٌد على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 حذؾ/االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 25195331وفً تارٌخ  245846  دمحم دمحم مصطفً الصادق حربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  159

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / تورٌدات عمومٌه فى الكابالت وكامٌرات المرالبه والورق الحراري فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  217932صالح على لرنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 اصبح / مخبز بلدي التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  217789عبد النبى راشد احمد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  اصبح / مخبز بلدي

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  245873، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد دمحم عبدالحمٌد  -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246557عرٌان ولٌم عوٌضه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245959محمود طارق رجب امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245912احمد دمحم زكً بلتاجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245786بت عطٌت هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح صابر ثا -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245858عوض شعبان عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  246524د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبدالرحمن احم -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  245961امل ٌحً عبدالؽنً ابودنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245781تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ناجً سٌد دمحم عبد المعطً ، -  9

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195356وفً تارٌخ  245838دمحم امٌن دمحم امٌن نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245897تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالمحسن دمحم لمر الدوله ،  -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245924دمحم حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245797لٌده برلم   حسام ابراهٌم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك  -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246558معتصم السٌد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195321وفً تارٌخ  255285ده برلم   عاطؾ دمحم عبدالؽفار محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  15

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246559محمود مصطفً محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195327وفً تارٌخ  246588 منصور حافظ علً المالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246572المشد لتورٌد المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246578احمد رشدي عبٌد ؼٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246565سمٌحه صالح منٌر الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25195315تارٌخ  وفً 245864محروس السباعً المرسً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  246525باسم ٌوسؾ ابراهٌم خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195313خ وفً تارٌ 245955دمحم عبدالبارى نصٌر عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245772وائل بدري ابوالوفا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245777فوزٌه عبدالمادر دمحم عدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  245825هانً رمزي زكً للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم25195317وفً تارٌخ  245945مرضٌه احمد عبدالفتاح عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  245837سامى عبد السمٌع ابراهٌم حٌدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت25195313وفً تارٌخ  245925حمدي دمحم عبدالؽنً شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  245978امام مندوه السٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك25195312وفً تارٌخ  245893هناء ماهر كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245895دمحم فتحى عبد العزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246563احمد عفٌفى عبد الحكٌم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246558هدي عبدالحكٌم عبدالموجود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246598حسٌن علً احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  246152مجدي محمود دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195331وفً تارٌخ  246154مد جمال بسطاوٌسً عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195324وفً تارٌخ  246541باسم عبدالمسٌح ولعان سر جٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246554دمحم محمود السٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246518الدردٌر دمحم نورالدٌن الصاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245956دمحم البٌومى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام  -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245776سحر بهاء دمحم دمحم عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195311وفً تارٌخ  245879نً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خضر حسن عبدالؽ -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195357وفً تارٌخ  245846دمحم دمحم مصطفً الصادق حربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245853رون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم منصور ابراهٌم ٌسخ -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  245977دمحم حسٌن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245889،  سبك لٌده برلم    حسن دمحمعبد ربه السٌد ، تاجر فرد -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195315وفً تارٌخ  245861عبدالتواب السٌد عبدالمعتمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  245821ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فتحى دمحم عبد المجٌد ، تاج -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  192845سٌد على حسن عبد الرؤوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  246511سبك لٌده برلم   شنوده عماد ٌوسؾ اسرائٌل ، تاجر فرد ،   -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  246545دمحم شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246599برلم    طارق السٌد عبدالمجٌد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246151ساره لرنى حسٌن عباس فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  246547لم   اسالم جمال الدٌن دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  246519دمحم شعبان دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245782عمرو رضا محمود سٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  245931عمرو ابراهٌم السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312تارٌخ  وفً 245881محمود عبدالفتاح دمحم الشاذلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  245963حسام حسن فتحً عبدالجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195357وفً تارٌخ  245839وفاء عبدالعلٌم ربٌع اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  245965دمحم محمود عبدالوهاب برعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  245955دمحم حسن عبدالعظٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245796دمحم فٌصل دمحم الزنٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245863سام الدٌن زؼلول محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ح -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  245975سٌمون كامل رمزي جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195315وفً تارٌخ  245865 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حمدى دمحم -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245823عصام فرؼل احمد فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246562ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء فتح الباب احمد عبد الؽفا -  69

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246569عامر دمحم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  246542فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم محمود على ، تاجر  -  71

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246533عرفات عبد الناصر عرفات حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  246153سبك لٌده برلم   ولٌد صالح السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،   -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246555احمد جالل عبدالفتاح فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245957لم   محمود نتعى خالد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245957محمود نتعى خالد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313رٌخ وفً تا 245927كامل طه احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245915بلٌػ رضا فاوي حسن ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 25195355وفً تارٌخ  245812نعمه سعد عطٌه عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195315وفً تارٌخ  245852دمحم عالء الدٌن عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 25195325وفً تارٌخ  245988احمد علً صالح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195325وفً تارٌخ  245998زٌنب عوض السٌد عبدالجواد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 , وصؾ التأشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,25195319وفً تارٌخ  245979دمحم عبٌد علً عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245779عادل سمٌر جرجس سعد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245855احمد دمحم دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246554حسام احمد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246513دمحم السعٌد عبدالعزٌز الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246564حمٌده سعٌد محروس سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245995هشام السٌد دمحم ٌوسؾ الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195331وفً تارٌخ  246111مصطفً ابراهٌم عبدالحفٌظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195326وفً تارٌخ  246579المعتز باهلل مجدي حشمت علً الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 شٌر: خاصالشركة , وصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246555طارق مصطفً عبدالسمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195311وفً تارٌخ  245875عمر دمحم مهدي دمحم البدٌوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  245871دمحم سعٌد رواش عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25195319وفً تارٌخ  245973نادر دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  245929اد مصطفً دمحم حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عم -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  245933ماري جرجس ٌوسؾ هوا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245787ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام فهمً دمحم حس -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195357وفً تارٌخ  245834شرٌؾ احمد محمود سبٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245888سبك لٌده برلم   دمحم نصر علً دمحم ، تاجر فرد ،   -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246525لمٌاء دمحم نبٌل حنفً عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  245997بك لٌده برلم   دمحم علً عبدالمنعم علً ، تاجر فرد ،  س -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245999رزق نصٌر شنوده عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195328وفً تارٌخ  246592لٌده برلم    كرٌم عبدالرحٌم ابراهٌم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  154

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  246536دمحم السنوسً احمد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25195324وفً تارٌخ  246537برلم    اسماعٌل دروٌش مصطفً دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  156

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195327وفً تارٌخ  246583سمر دمحم ٌاسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  245868دمحم علً عبدالكافً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195321وفً تارٌخ  246515محمود حنفً محمود احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245778خالد احمد السٌد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245793احمد ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312رٌخ وفً تا 245894دمحم لدرى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  245814كرٌم صدٌك عبدالشكور صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245855دمحم سعٌد عبدالمعطً سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195317وفً تارٌخ  245946سامح رؤوؾ فؤاد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل25195317وفً تارٌخ  245948شرٌؾ سامً سٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  245956حسام عبدالحكٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 25195318وفً تارٌخ  245965سالمه ؼرٌب سالمه ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245898فاطمه احمد ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245923سٌد احمد حسٌن متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  246545حسام حسن عوض حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246565فتحً مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فؤاد -  122

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195327وفً تارٌخ  246587فاطمه سمٌر علً دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246553دالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام الظم دمحم عب -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195324وفً تارٌخ  246535رشا عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195324وفً تارٌخ  246546خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد ابراهٌم دمحم  -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195311وفً تارٌخ  245869علً دمحم مهدي دمحم البدٌوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245995اده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد احمد ابوالمجد حم -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195311وفً تارٌخ  157876شمس الدٌن دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245954اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد طارق رجب امٌن ، ت -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195314وفً تارٌخ  245932نٌفٌن دمحم عادل حافظ ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  245811، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء دمحم السٌد حسٌن السٌد -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195319وفً تارٌخ  245972عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  245955ل سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عرفه عبدالفضٌ -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  245953سٌد كمال دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  245832، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حماده علً سٌد عبدالممصود  -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195357وفً تارٌخ  245841خالد فوزي علً نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195352وفً تارٌخ  245799ر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ عزالدٌن ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاج -  138

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245775هشام مصطؾ خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245785ه برلم   كرستٌنا منٌر جٌد مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  246551دمحم صالح عبدالرازق عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246566ك لٌده برلم   احمد سامً عبدالعزٌز البهواشً ، تاجر فرد ،  سب -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  245996دمحم رضا دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246531برلم   سٌد عبدالموي دمحم عبدالموي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195321وفً تارٌخ  255285عاطؾ دمحم عبد الؽفار محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  246156لم   دمحم صالح الدٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245958جمال عباس حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245785احمد ابو العال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245952عبدالرحمن دمحم دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195353وفً تارٌخ  245855رضا عبد الوهاب عبد التواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  245826دمحم عوض سٌد سالم الجاكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  245827سامً عبدالسمٌع ابراهٌم حٌدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  246523اسالم عبدهللا دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  245969خالد طه رشاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195314وفً تارٌخ  245937صالح الدٌن رضوان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245854رجب عبدالنعٌم جبرٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  245854احمدى عبدهللا ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  178773سن ابراهٌم عبد الحمٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  158

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195321وفً تارٌخ  246528ام احمد حمدي عبدالنبً الصاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195328وفً تارٌخ  246597مجدي دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246589مجدي حمدي علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246581دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق فتحً -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246514فتحً دمحم عبدالجواد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245791لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصطفى امٌن ع -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  245935ابراهٌم دمحم احمد هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245919،  سبك لٌده برلم    علً فوزي علً احمد ، تاجر فرد -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  245813بالل دمحم حسنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  245851لٌده برلم   احمد رشدي سٌؾ الدٌن ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك  -  168

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195357وفً تارٌخ  245848عال رزق رمضان ابوسعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245892لم   وفاء كمال عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195315وفً تارٌخ  245853جمال عبدالحمٌد ابراهٌم عمرسالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  245859ٌده برلم   شرٌن مجدى مٌخائٌل عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246552نبٌل مجاهد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246521   طارق نصر عبدالجواد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  174

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246595الشحات السعٌد صالح عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195331وفً تارٌخ  246113احمد رجب الشحات حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246594نعمه عبدالمنعم دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195321وفً تارٌخ  246517شٌماء عبدالحلٌم دمحم دمحم الخضري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245895مصطفى وجٌه دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  245985احمد دمحم رفٌك دمحم دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245784صالح مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  245819مٌالد مكرم مرتضً ممله عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195357وفً تارٌخ  245845فتحٌه مصطفً مبرون شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245916اشرؾ دمحم زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245877لٌاتى احمد لٌاتى احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245925محمود فضل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد  -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  245974عبدالرحمن بكري بكري حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  246555ؼطاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبدربه -  188

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245922دمحم احمد محروس دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245866، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمد دمحم عبدالعزٌز متولى -  195

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245824ماركو نجٌب سمعان خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245822رد ،  سبك لٌده برلم   مجدى عزت سٌد عبده احمد ، تاجر ف -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  246575دمحم عٌد رجب عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195324وفً تارٌخ  246543ك لٌده برلم   سلطان سٌد ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سب -  194

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195327وفً تارٌخ  243357دمحم الششتاوى احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246534برلم   ورشه مالبس جمٌل مالحظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245891رضا محمود نجم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245783مجدى حمدى عبدالعال عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245955اكرامً علً حسن مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  245876منً دمحم لطب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245989دمحم سمٌر منٌر عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245775منال فؤاد حامد التهامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  245835عربً اسماعٌل دمحم جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت25195319وفً تارٌخ  245975ابو بكر شحاته عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195314وفً تارٌخ  245939طارق مصرى صالح عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245867على عبدالعزٌز على عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  245825عٌد فرج صبحى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195326وفً تارٌخ  246571عبدالمنعم سمٌر عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245994سمٌر سلٌمان ؼبلاير ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195327وفً تارٌخ  246577دمحم رمضان ابراهٌم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246595منً بدوي عجمً عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195331وفً تارٌخ  246155ه دمحم فوزي عبدالعاطً دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ؼاد -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195314وفً تارٌخ  245935ابراهٌم احمد ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245915صالح علً علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195313وفً تارٌخ  245911شحات عبدالرؤوؾ احمد سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245917احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فتحً -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245798بٌتر افراٌم ادٌب شانودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195315وفً تارٌخ  245856ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دسولً احمد عل -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195315وفً تارٌخ  245857اٌمن رجب توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245985فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم صالح الدٌن مصٌلحً ، تاجر -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195318وفً تارٌخ  245954امجد شولً عبدالمالن عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195353وفً تارٌخ  245774رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رشاد محمود حسنٌن ، تاجر ف -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195353وفً تارٌخ  245773فكٌهه احمد عبدالنعٌم ابو رجل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  245818فرد ،  سبك لٌده برلم   حربى زكرٌا ابو رواش زهران ، تاجر  -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  245815سعد بخٌت مكسٌموس عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  246556ك لٌده برلم   عزت عادل عزت عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سب -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195321وفً تارٌخ  246522محمود عبدالفتاح محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246574ده برلم   علً احمد حفنً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246575دمحم احمد حفنً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  214287دمحم عبد العظٌم حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  246157دمحم السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195327ارٌخ وفً ت 246576مٌنا صفوت ولٌم متري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195311وفً تارٌخ  245872عصام الدٌن سٌد فرج مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  245984دنٌا ناصر كامل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195313وفً تارٌخ  245928حسن ٌوسؾ ٌوسؾ جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195314وفً تارٌخ  245934مجدى سمعان فرنساوى سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  245858محمود حسٌن دمحم دمحم سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195355وفً تارٌخ  167647هدى عبد الونٌس عبدالصمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  245816عٌد ؼانم عبدالرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245986احمد محمود اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  245971امال عاشور ابراهٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  245817ح الدٌن عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانً صال -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245887اسامه هالل دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246555دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال محمود علً -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246549دمحم كمال عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195331وفً تارٌخ  246158تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً رمضان تمام دمحم ، -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  246538علٌه لرنً دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246596جر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانً دمحم عبدالعلٌم عبدالرحٌم ، تا -  248

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195327وفً تارٌخ  246582كرٌم رمضان مصطفً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195314وفً تارٌخ  245938فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر اسماعٌل احمد اسماعٌل فهمً ، تاجر -  255

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195352وفً تارٌخ  246512كرستٌن حسنً دهاٌبً مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  245992رد ،  سبك لٌده برلم   صالح الدٌن دمحم محمود احمد ، تاجر ف -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195313وفً تارٌخ  245926عبدهللا خلٌفه عبدالحمٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245883د ،  سبك لٌده برلم   هانً هشام عبدهللا الطباخ ، تاجر فر -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245914اٌمن ربٌع حلمً االمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  245828ك لٌده برلم   هناء ربٌع عبدالحمٌد فراج ، تاجر فرد ،  سب -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195315وفً تارٌخ  245859خالد نعٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  245951احمد برعى سٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245896كمال محمود ٌاسٌن محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245795توحٌده عٌد شعبان علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  246553احمد حسنً حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195325تارٌخ  وفً 246559احمد حسٌن محً الدٌن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195327وفً تارٌخ  246585منصور حافظ علً المالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195331وفً تارٌخ  246159جٌهان عبدالنعٌم جمٌل فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195331وفً تارٌخ  246115ولٌد شعبان عبدالمنعم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  246112هانً دمحم ثابت حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195324وفً تارٌخ  246539المؽربً لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  245875فرٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  268

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195321وفً تارٌخ  246516احمد مجدي علً ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195312وفً تارٌخ  245884الرحمن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم عبد  -  275

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  245792عماد عبد الموجود السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  245815بو جٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد عٌد دمحم ا -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  245964خالد عدلً امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195357وفً تارٌخ  245842اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالصمد سعٌد دمحم ، ت -  274

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195317وفً تارٌخ  245947اشرؾ اسماعٌل حافظ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  245951،  سبك لٌده برلم    دمحم فؤاد حسنٌن هاشم ، تاجر فرد -  276

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  245918سعد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195354وفً تارٌخ  245857م   دمحم جمال دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  245836محمود دمحم محمود معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  246527حاتم متولً محً الدٌن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195315وفً تارٌخ  245865صموئٌل نصري لبٌب حفظ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195321فً تارٌخ و 246529دمحم محمود حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195326وفً تارٌخ  246561دمحم علً دمحم عبدالشافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321تارٌخ  وفً 246532دمحم احمد عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195325وفً تارٌخ  246552محمود عبد الرؤؾ دمحم سٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195328وفً تارٌخ  246155هانى عبد العزٌز محمود امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: اصبحت االصالة لبٌع السٌارات   238877تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195353،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: علً سالم عبدهللا حسٌن   245475تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195353،  فى تارٌخ :   -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اصبحت/ االنشراح للتجاره والتوزٌع   176655بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر25195354،  فى تارٌخ :   -  3

الى: مؤسسة العمالق لتصنٌع المالبس  243678تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195355،  فى تارٌخ :   -  4

 الجاهزه  

الى: اصبحت / مؤسسة كه اتش اٌه لتصنٌع  243995الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة25195355،  فى تارٌخ :   -  5

 المالبس الجاهزه  

 الى: صن راٌز لالعمال المٌكانٌكٌه   241947تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195356،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: بٌشو الكسسوار المحمول   155324م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل25195357،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: حذؾ السمه التجارٌه   175758تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195315،  فى تارٌخ :   -  8

   الى: اضافه / العمده لمطع ؼٌار السٌارات 251959تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195311،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: الٌوجد   216529تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195312،  فى تارٌخ :   -  15

الى: مؤسسه رامى نبٌل لالطارات  214171تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195312،  فى تارٌخ :   -  11

 والبطارٌات  

 الى: اصبح منشورات الربٌع   225429بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 25195312،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: ركان للدعاٌه واالعالن   245883تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195313،  فى تارٌخ :   -  13

 لفاروق لبٌع الطٌور  الى: ا 253296تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195313،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: مكه جالس   181571تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195314،  فى تارٌخ :   -  15

الى: اصبحت االنشراح للتجارة والتوكٌالت  176655تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195314،  فى تارٌخ :   -  16

 التجارٌة  

 الى: اصبحت فتحه خٌر   216529تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195314تارٌخ : ،  فى   -  17

 الى: االمٌر لمنتجات االلبان   211614تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195314،  فى تارٌخ :   -  18

الى: اصبحت مصنع الهندسٌه للتشكٌل  231831مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم25195314،  فى تارٌخ :   -  19

 الدلٌك للمعادن ام اس  

الى: تعمٌر مصر للمماوالت العامه وتشٌٌد  243812تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195317،  فى تارٌخ :   -  25

 البناء  

 الى: المتوكل لالستٌراد والتصدٌر   211563الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة25195317،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   177341تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195317،  فى تارٌخ :   -  22

 ى اوبشن  الى: اصبح الدكرور 177341تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195317،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: المارٌنا للدواجن   212516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195317،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: مركز الخلود لصٌانه ودوكو السٌارات   116512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195317،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: كافتٌرٌا الحمد   92178تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195318،  فى تارٌخ :   -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: الرحمه للمستلزمات الطبٌه وتورٌدات  155532تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195318،  فى تارٌخ :   -  27

 عمومٌه  

 الى: الطارق للرحالت   133669تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195318،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: عبدهللا اسلم عبدهللا حسن   158625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195318،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: سوبر ماركت النفك   221596اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل25195319،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: مؤسسه االمل للتصدٌر   192845تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195319،  فى تارٌخ :   -  31

الحمد للتصدٌر  الى: اصبحت / مكتب 225795تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195319،  فى تارٌخ :   -  32

 والتورٌدات العمومٌه  

الى: اصبحت كومبلٌت ٌورفٌشن  229186تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195325،  فى تارٌخ :   -  33

complete yourvision   

   MTPالى: ام تى بى 243761تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195325،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: امٌر ؼنى دمحم رمزى سعد   48989تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195325،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: اضافه الزهره تورز   223717تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195325،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: اصبح / عبدهللا الحسٌنً دمحم ثابت   257737تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب25195321،  فى تارٌخ :   -  37

الى: اصبحت / الحسٌنً للتصدٌر  257737تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321،  فى تارٌخ :   -  38

 والمماوالت العامه  

 الى: مؤسسه التموى لمماوالت السباكه   176751لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا25195321،  فى تارٌخ :   -  39

 الى: الحسام للسٌرامٌن   239934تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321،  فى تارٌخ :   -  45

 لرحالت  الى: المازن ل 168355تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: باباٌا   188539تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321،  فى تارٌخ :   -  42

الى: المؤسسة المصرٌه لتجارة المواسٌر  186757تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321،  فى تارٌخ :   -  43

 والتورٌدات العمومٌه  

 الى: الدولٌه للتجارة والتورٌدات   253346تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195324:  ،  فى تارٌخ  -  44

الى: اصبح افاق التمٌز لالستٌراد  163735تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195324،  فى تارٌخ :   -  45

 والتصدٌر  

 الى: مؤسسة العدل للتورٌدات العمومٌة   258594تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب25195325،  فى تارٌخ :   -  46

 الى: سما الشام   244415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195325،  فى تارٌخ :   -  47

 سة اراب انترناشٌونال  الى: مؤس 113627تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195326،  فى تارٌخ :   -  48

 الى: الدولٌه للتدرٌب واللؽات واالستشارات   245719تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195326،  فى تارٌخ :   -  49



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌز الى: مؤسسة احمد على محمود عبد العز 235442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195327،  فى تارٌخ :   -  55

 لالنشاءات  

   Baldingالى: اضافه بٌلدنج  224995تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195327،  فى تارٌخ :   -  51

 الى: اضاؾ/ االمل للمستلزمات الطبٌه   245294تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195328،  فى تارٌخ :   -  52

 الى: دمحم اسماعٌل على دمحم الدٌب   166985تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195331 ،  فى تارٌخ :  -  53

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 245475برلم       25195353علً سالم عبدهللا حسن   ، تارٌخ :  -  1

 245475برلم       25195353علً سالم عبدهللا حسن   ، تارٌخ :  -  2

 183544برلم       25195317دمحمرمزى دمحم الحرٌرى   ، تارٌخ :  -  3

 223115برلم       25195319صبرى محمود دمحم احمد   ، تارٌخ :  -  4

 48989برلم       25195325امٌر ؼنى دمحم   ، تارٌخ :  -  5

 48989برلم       25195325ٌر ؼنى دمحم   ، تارٌخ : ام -  6

 166985برلم       25195331دمحم اسماعٌل الدٌب   ، تارٌخ :  -  7

 166985برلم       25195331دمحم اسماعٌل الدٌب   ، تارٌخ :  -  8

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    25195353، وفى تارٌخ    224167برلم :  تامر حلمى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها   - 1

 حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    25195353، وفى تارٌخ    224167اصبح تامر حلمى السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25195353، وفى تارٌخ    111229مجدى عرابى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

، وفى تارٌخ    232655دمحم والء الدٌن عادل عبد العزٌزدمحم سلطان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم محو/شطب السجل  أمر محو بالؽاء الفرع   25195353

تم محو/شطب السجل  تم    25195354، وفى تارٌخ    125883محمود امٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    25195354، وفى تارٌخ    125883اصبح على واحمد وشركاهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    25195354، وفى تارٌخ    242779مدحت دمحم عبد المنعم صالح وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل  تم حل    25195354، وفى تارٌخ    155515دمحم وخالد نصر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل  أمر    25195355، وفى تارٌخ    155515دمحم وخالد نصر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     25195355، وفى تارٌخ    111229مجدى عرابى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     25195355، وفى تارٌخ    224167تامر حلمى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 أمر محو لحل الشركة

تم    25195355، وفى تارٌخ    224167اصبح تامر حلمى السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    25195355، وفى تارٌخ    239994: دمحم كرٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم    - 13

 حل الشركة واستال كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25195355، وفى تارٌخ    125883محمود امٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 أمر محو لحل الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25195355، وفى تارٌخ    125883بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  اصبح على واحمد وشركاهم  ، توصٌة   - 15

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    25195355، وفى تارٌخ    239675صالح دمحم ثابت وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

   25195355، وفى تارٌخ    229577حسن محمود الفمى وشرٌكة العالمٌه اربً  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  ربٌع   - 17

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

   25195355، وفى تارٌخ    229577ربٌع حسن محمود الفمى وشرٌكة العالمٌه اربً  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله تم

تم محو/شطب    25195356، وفى تارٌخ    239675صالح دمحم ثابت وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    25195356، وفى تارٌخ    227634دمحم خمٌس علً بٌبرس وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    25195356، وفى تارٌخ    166992مصطفى عبد الاله جمعه منصور وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل  أمر محو    25195356، وفى تارٌخ    66294مساهمة  سبك لٌدها برلم :  توفو بتسٌونى  ، شركة   - 22

 لنمل الممر الى الماهرة

تم محو/شطب السجل     25195356، وفى تارٌخ    147586احمد السعدانى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    25195357، وفى تارٌخ    165287احمد عبد المنعم اسماعٌل سالمه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بموجب عمد فسخ 

 2519لسنه353برلم 

تم    25195315، وفى تارٌخ    165287عبد المنعم اسماعٌل سالمه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد    - 25

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     25195315، وفى تارٌخ    147586احمد السعدانى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 الشركة أمر محو لحل

تم    25195315، وفى تارٌخ    166992مصطفى عبد الاله جمعه منصور وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 27

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

أمر  تم محو/شطب السجل    25195315، وفى تارٌخ    239994دمحم كرٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 محو لحل الشركة

تم    25195311، وفى تارٌخ    195984عالء الدٌن عبدالعزٌز العشرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 29

 2519لسنه 753محو/شطب السجل  تم حل الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى 

تم محو/شطب    25195311، وفى تارٌخ    195984مد دمحم لاسم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : هٌثم اح   - 35
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، وفى تارٌخ    121555شركة حلمى عزٌز عازر وسامى وسٌلى عازر وشركاهما  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33
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 أمر محو لحل الشركة

تم    25195312، وفى تارٌخ    242399فٌروز السعٌد ابراهٌم وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36
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 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وب<لن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25195317، وفى تارٌخ    196366دمحم عبٌد على وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43
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 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

   25195327، وفى تارٌخ    241555دالرحمن محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عبدالرحمن دمحم عب   - 84

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالمن كل شرٌن كافة حموله

م ت   25195327، وفى تارٌخ    232553سٌد شحاتة عبد الحمٌد ابو النصر وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 85

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب    25195328، وفى تارٌخ    94461دمحم محمود دمحم شركس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 86

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    25195328ٌخ ، وفى تار   117933السٌد سعد دمحم مهدى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 87

 السجل  أمر محو لحل الشركة

   25195328، وفى تارٌخ    241555عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 88

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

وفً تارٌخ    114757احمد على عبدالحمٌد حموده وحنان خالد سٌؾ النصر دمحم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   255550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195353،

تم تعدٌل رأس  25195353وفً تارٌخ   ، 114757احمد على عبد الحمٌد حمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   255550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195353خ   ،وفً تارٌ 233217دمحم محمود احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

تم تعدٌل  25195354وفً تارٌخ   ، 255874مٌشٌل جرجس زكى جرجس و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   355550555الها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195355وفً تارٌخ   ، 55424محمود صبحى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   75555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195355وفً تارٌخ   ، 235682،ساره دمحم ابو الفتوح وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195355وفً تارٌخ   ، 235682اٌمن حمدي اللٌثً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   25555550555ل لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,  25195355وفً تارٌخ   ، 235682ساره دمحم ابو الفتوح وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195355وفً تارٌخ   ، 235682سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اٌمن حمدي اللٌثً وشرٌكه توصٌة ب -  9

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

تم  25195355وفً تارٌخ   ، 195322وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   555550555أس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس  25195355وفً تارٌخ   ، 195322الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 ٌه جن  555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195355وفً تارٌخ   ، 195322وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

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

تم تعدٌل رأس  25195355وفً تارٌخ   ، 195322برلم ،الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  13

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

تم تعدٌل  25195357وفً تارٌخ   ، 142515شركة كمال احمد دمحم لتجارة مواد البناء توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   55555550555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال ,  25195357وفً تارٌخ   ، 73551شركه الشرٌؾ لالعالن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357ع المواد الؽذائٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،الطنبولى لتعبئة وتوزٌ -  16

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25195315ً تارٌخ   ،وف 218357ماهٌنور عمرو السعٌد دمحم طه الطنبولى وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   35555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357الطنبولى  لتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   35555550555أس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357الطنبولى لتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25195315وفً تارٌخ   ، 218357السعٌد دمحم طه الطنبولى وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ماهٌنور عمرو  -  25

 جنٌه   35555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357الطنبولى  لتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357الطنبولى لتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   35555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  رأس المال , وصؾ التأشٌر: 

 25195315وفً تارٌخ   ، 218357ماهٌنور عمرو السعٌد دمحم طه الطنبولى وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   35555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357الطنبولى  لتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357لٌدها برلم ،الطنبولى لتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  25

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25195315وفً تارٌخ   ، 218357ماهٌنور عمرو السعٌد دمحم طه الطنبولى وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   35555550555مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 218357الطنبولى  لتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   3555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195315وفً تارٌخ   ، 72834احمد جمال الدٌن دمحم امبابى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   55555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195315وفً تارٌخ   ، 72834ثناء ابو الخٌر وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، \الدكتورة  -  29

 جنٌه   55555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 72834برلم ،شركة عمرو دمحم فرٌد احمد عثمان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  35

 جنٌه   55555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ   ، 72834اصبح عبد المنعم احمد بٌومى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   55555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس  25195315وفً تارٌخ   ، 134821ولٌد ٌحى عبد الوهاب و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   55555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195311وفً تارٌخ   ، 167939عد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم حسن مٌهوب س -  33

 جنٌه   1555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌل رأس تم تعد 25195311وفً تارٌخ   ، 167939اصبح مجدى حسن مٌهوب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   1555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195311وفً تارٌخ   ، 167939دمحم حسن مٌهوب سعد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 ه جنٌ  1555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195311وفً تارٌخ   ، 167939اصبح مجدى حسن مٌهوب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   1555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195311خ   ،وفً تارٌ 241568ماجد مالن شنوده وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   5555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

شركة الحمد للمماوالت واالستٌراد والتصدٌر " مجدى بؽدادى عبد الهادى وعلى دمحم على" شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  38

رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل  25195311وفً تارٌخ   ، 169387،

 جنٌه   25555550555،

وفً  169387شركه الحمد للمماوالت و االستٌراد و التصدٌر )مجدي بؽدادي و شرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   25555550555المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس  25195311تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195311وفً تارٌخ   ، 244159دمحم سٌد سعد عبده وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

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

تم تعدٌل رأس المال  25195312وفً تارٌخ   ، 134413ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،سٌد حسٌن حسن دمحم وشركاه شركة ت -  41

 جنٌه   85555550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    134413العفش للمماوالت العمومٌة سٌد حسٌن حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   85555550555دٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تع 25195312،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195312وفً تارٌخ   ، 219729سٌد عصام النحاس وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   195550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195312وفً تارٌخ   ، 219729شركة النحاس للمماوالت العامه والتورٌدات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   195550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195313وفً تارٌخ   ، 144145برلم ، اصبح / احمد جمال عبدالحلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  45

 جنٌه   2555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195313وفً تارٌخ   ، 144145نادٌه احمد وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   2555550555مال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس  25195314وفً تارٌخ   ، 236853احمد عزت محمود مرعى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

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

تم  25195314وفً تارٌخ   ، 236853وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عاصم عبد السمٌع على ابو العٌنٌن  -  48

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

عدٌل تم ت 25195317وفً تارٌخ   ، 245587احمد طارق حسٌن حافظ دمحم  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   15555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195317وفً تارٌخ   ، 166159حماده فرؼل دمحم حماده وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

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

تم تعدٌل  25195317وفً تارٌخ   ، 166159اصبح / فاٌز عبدالهادي علً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

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

تم تعدٌل رأس  25195317وفً تارٌخ   ، 166159لم ،حماده فرؼل دمحم حماده وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  52

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25195317وفً تارٌخ   ، 166159اصبح / فاٌز عبدالهادي علً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   5555550555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال  25195317وفً تارٌخ   ، 238447أحمد سٌد عبد العلٌم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

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

تم تعدٌل  25195318وفً تارٌخ   ، 117248ٌج وشركائهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عادل شرٌؾ ومحمود به -  55

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    117248شركه سفنكس انتر ناشٌونال ترٌد للمماوالت محمود بهٌج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   35555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195318،

تم تعدٌل رأس  25195318وفً تارٌخ   ، 117248اصبح محمود هشام دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   35555550555ال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,  25195318وفً تارٌخ   ، 117248محمود هشام واسامه ابراهٌم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   35555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195318وفً تارٌخ   ، 117248عادل شرٌؾ ومحمود بهٌج وشركائهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    117248سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه سفنكس انتر ناشٌونال ترٌد للمماوالت محمود بهٌج وشركاه توصٌة ب -  65

 جنٌه   35555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195318،

تم تعدٌل رأس  25195318وفً تارٌخ   ، 117248اصبح محمود هشام دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   35555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , 

تم تعدٌل رأس المال  25195318وفً تارٌخ   ، 117248محمود هشام واسامه ابراهٌم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   35555550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195318وفً تارٌخ   ، 62778ناؤون الشبكشى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،الب -  63

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

تم تعدٌل رأس  25195318وفً تارٌخ   ، 62778البناؤون للمماوالت الشبكشى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195318وفً تارٌخ   ، 62778دمحم سامى الشبكشى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

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

تم تعدٌل رأس المال  25195318وفً تارٌخ   ، 128635ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

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

تم تعدٌل رأس  25195318وفً تارٌخ   ، 128635لٌدها برلم ، ربٌع دمحم عبد هللا ؼنٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك -  67

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

تم تعدٌل رأس المال  25195318وفً تارٌخ   ، 128635ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  68

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

تم تعدٌل رأس  25195318وفً تارٌخ   ، 128635ربٌع دمحم عبد هللا ؼنٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  69

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال  25195319وفً تارٌخ   ، 92516محمود وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،محمود عثمان  -  75

 جنٌه   2555550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 92516برلم ، شركة الربٌع الجٌزى لخدمة تموٌن السٌا رات) عثمان محمود سلٌم وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  71

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195319وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25195319وفً تارٌخ   ، 235158اصبح / ضحً حامد وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  72

 جنٌه   25555550555س المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195319وفً تارٌخ   ، 235158اشرؾ سند وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  73

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158، سبك لٌدها برلم ،دمحم الشعراوى وشرٌكه شركة تضامن   5د -  74

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158اشرؾ عبد العزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  75

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158ضحى فاضل وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  76

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158امن  ، سبك لٌدها برلم ،ضحى فاضل وشركاها شركة تض -  77

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

تم تعدٌل رأس  25195319وفً تارٌخ   ، 235158اصبح / ضحً حامد وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  78

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195319وفً تارٌخ   ، 235158اشرؾ سند وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  79

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، دمحم الشعراوى 5د -  85

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

س المال , تم تعدٌل رأ 25195319وفً تارٌخ   ، 235158اشرؾ عبد العزٌز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  81

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158ضحى فاضل وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  82

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158حى فاضل وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ض -  83

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

تعدٌل رأس  تم 25195319وفً تارٌخ   ، 235158اصبح / ضحً حامد وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  84

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195319وفً تارٌخ   ، 235158اشرؾ سند وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  85

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158دمحم الشعراوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 5د -  86

 جنٌه   25555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158اشرؾ عبد العزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  87

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158ضحى فاضل وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  88

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 235158ضحى فاضل وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  89

 نٌه ج  25555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195319وفً تارٌخ   ، 176373احمد اسامه ومصطفى عبد العزٌز وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  95

 جنٌه   15555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195319وفً تارٌخ   ، 176373، سبك لٌدها برلم ،اصبح احمد اسامه ودمحم عبد العزٌز وشركاهم توصٌة بسٌطة   -  91

 جنٌه   15555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195319وفً تارٌخ   ، 176373دمحم عبد العزٌز عبد الفتاح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  92

 جنٌه   15555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , 

تم تعدٌل رأس  25195319وفً تارٌخ   ، 176373احمد اسامه واسامه كمال وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  93

 جنٌه   15555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195319وفً تارٌخ   ، 176373احمد اسامه ورادا اسامه وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  94

 جنٌه   15555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319خ   ،وفً تارٌ 239985هبه هللا سامى وشركاؤها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  95

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 239985ٌوسؾ رزق هللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  96

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

تم تعدٌل رأس  25195319وفً تارٌخ   ، 72775ابراهٌم سعد محمود فرج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  97

 جنٌه   15555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195319وفً تارٌخ   ، 241968ا برلم ،هبه مجدي دمحم عٌسوي وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌده -  98

 جنٌه   1555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195319وفً تارٌخ   ، 241595دمحم المهدى ورانٌا محمود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  99

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

 25195319وفً تارٌخ   ، 149111بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  155

 جنٌه   555555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    149111دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور وشركائهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، بشٌر مصطفى -  151

 جنٌه   555555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195319،

 25195319وفً تارٌخ   ، 149111برلم ، بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  152

 جنٌه   555555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    149111بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور وشركائهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  153

 جنٌه   555555550555ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الما 25195319،
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 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  25195325وفً تارٌخ   ، 149757اشرؾ اسامة حسن وعمرو اسامة حسن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  154

 جنٌه   1555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195325وفً تارٌخ   ، 149757اصبح اشرؾ اسامة حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  155

 جنٌه   1555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195325وفً تارٌخ   ، 149757اشرؾ اسامة حسن وعمرو اسامة حسن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  156

 جنٌه   1555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195325وفً تارٌخ   ، 149757اصبح اشرؾ اسامة حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  157

 جنٌه   1555550555ٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس  25195325وفً تارٌخ   ، 244831أسامه السٌد السٌد سراٌا و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  158

 جنٌه   955550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25195321وفً تارٌخ   ، 188938ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،انس عبد الخبٌر دمحم وشركاة توص -  159

 جنٌه   655555550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

خ   وفً تارٌ 188938دلتا مصر الجدٌده للدواجن شركة انس عبد الخبٌر دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   655555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195321،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195325وفً تارٌخ   ، 147854سٌد محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   2455550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195325وفً تارٌخ   ، 256268هانى كمال وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

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

تم  25195325وفً تارٌخ   ، 195322ها برلم ،وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌد -  113

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

تم تعدٌل  25195325وفً تارٌخ   ، 195322الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

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

تم  25195325وفً تارٌخ   ، 195322وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

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

تم تعدٌل رأس  25195325وفً تارٌخ   ، 195322الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  116

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

تم تعدٌل رأس المال  25195325تارٌخ   ،وفً  166415مصطفى فاروق دمحم وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  117

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195326وفً تارٌخ   ، 214716سامح فاروق وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  118

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

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ   ، 214716اصبح شركة سامح فاروق و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  119

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195326وفً تارٌخ   ، 214716سامح فاروق وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  125

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195326وفً تارٌخ   ، 214716سامح فاروق وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

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

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ   ، 214716اصبح شركة سامح فاروق و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  122

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195326وفً تارٌخ   ، 214716دها برلم ،سامح فاروق وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  123

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195326وفً تارٌخ   ، 214716سامح فاروق وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  124

 جنٌه   555550555لمال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ   ، 214716اصبح شركة سامح فاروق و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  125

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195326وفً تارٌخ   ، 214716، سبك لٌدها برلم ، سامح فاروق وشرٌكه شركة تضامن  -  126

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

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ   ، 135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  127

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ   ، 135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  128

 جنٌه   1555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ   ، 135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  129

 جنٌه   1555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195326وفً تارٌخ   ، 158995ٌاسر عٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  135

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195326وفً تارٌخ   ، 158995ٌاسر عٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195328وفً تارٌخ   ، 157236هانى شفٌك رفله وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  132

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

تم تعدٌل  25195328وفً تارٌخ   ، 157236اصبح سٌد ابراهٌم محمود دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  133

 جنٌه   1555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25195328وفً تارٌخ   ، 239947محمود عبد الوهاب وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  134

 جنٌه   555550555ل لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,  25195328وفً تارٌخ   ، 186576صالح دمحم شكرى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  135

 جنٌه   355550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195328وفً تارٌخ   ، 186576ك لٌدها برلم ،صالح دمحم شكرى وشرٌكه شركة تضامن  ، سب -  136

 جنٌه   355550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 العنوان     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  244266  دمحم  ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  1

 الـتأشٌر:   ، اصبح /  امام معسكر بنً ٌوسؾ طرٌك ترعه المنصورٌه زاوٌه ابومسلم شبرامنت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195353وفً تارٌخ  253354هشام احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 اكتوبر 6الحى الخامس المجاورة الثالثه  579بالدور االرضى بالعمار الممام على لطعة ارض رلم  1بح شمه الـتأشٌر:   ، اص

تم تعدٌل العنوان ,  25195353وفً تارٌخ  241395احمد علً ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ٌن شارع السودان المهندس 285وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195353وفً تارٌخ  241395احمد علً ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع الؽرٌب مٌت عمبه  81وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195353وفً تارٌخ  241395احمد علً ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 البراجٌل  -شارع البراجٌل  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25195353وفً تارٌخ  241395احمد علً ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 الصفطاوى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع شارع الصفطاوى 

تم تعدٌل  25195354وفً تارٌخ  241845عبدالرحمن حسن دمحم حسن عفٌفً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 اكتوبر  6ى مدٌنة شارع المدٌنه المنوره الحى السابع المجاورة االول 153العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  234338تامر احمد علً حسٌن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 أ ش جسر السوٌس عٌن شمس 85وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  234338تامر احمد علً حسٌن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 شارع الهرم الرئٌسى  317وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  25195354وفً تارٌخ  234338تامر احمد علً حسٌن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 الهرم-شارع العرٌش 6لعنوان/ , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع با

تم تعدٌل العنوان  25195354وفً تارٌخ  234338تامر احمد علً حسٌن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 مول جولؾ سٌتى مول العبور 72، 71, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح ؼرع محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  235682طة ،  سبك لٌدها برلم    ساره دمحم ابو الفتوح وشرٌكها ، توصٌة بسٌ -  12

 المرٌوطٌه طرٌك سمارة السٌاحى الهرم  145وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  235682اٌمن حمدي اللٌثً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 المرٌوطٌه طرٌك سمارة السٌاحى الهرم  145، اصبح   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  235682ساره دمحم ابو الفتوح وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 المرٌوطٌه طرٌك سمارة السٌاحى الهرم  145وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  235682، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اٌمن حمدي اللٌثً وشرٌكه  -  15

 المرٌوطٌه طرٌك سمارة السٌاحى الهرم  145وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان  25195356وفً تارٌخ  95674شركه التوفمٌه لصناعه البالستٌن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الحوامدٌه طرٌك اسٌوط السرٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25195356وفً تارٌخ  95674شركه التوفمٌه لصناعه البالستٌن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

ا طرٌك الروبٌكً مدٌنه العاشر ج المنطمه الصناعٌه بٌرامٌدز زونا فرانك 24, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  المطعه رلم 

 من رمضان

وفً تارٌخ  256455لطب عبد المطلب لطب وشرٌكه  محسن دمحم ابو طالب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 ش ابراهٌم احمد سلٌمان التعاون فٌصل  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح  25195356

تم تعدٌل  25195356وفً تارٌخ  256455وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    لطب عبد المطلب لطب  -  19

 ش ابراهٌم احمد سلٌمان التعاون فٌصل  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

وفً تارٌخ  256455لطب عبد المطلب لطب وشرٌكه  محسن دمحم ابو طالب ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 ش ابراهٌم احمد سلٌمان التعاون فٌصل  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح  25195356

تم تعدٌل  25195356وفً تارٌخ  256455لطب عبد المطلب لطب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 فٌصل ش ابراهٌم احمد سلٌمان التعاون  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

وفً تارٌخ  121555شركة حلمى عزٌز عازر وسامى وسٌلى عازر وشركاهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

وبذلن ٌتم محو  - 4ش نوبار باشا امام مدرسه الخدٌوي اسماعٌل شمه رلم  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25195315

 المٌد من سجل تجارى الجٌزه

تم تعدٌل العنوان ,  25195315وفً تارٌخ  121555امى وسٌلى عازر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    س -  23

 وبذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزه - 4ش نوبار باشا امام مدرسه الخدٌوي اسماعٌل شمه رلم  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ  256163امن ،  سبك لٌدها برلم    جرجس بطرس عبد المسٌح وشرٌكه ، شركة تض -  24

 فٌصل -المرٌوطٌه  -شارع المدٌنه المنوره  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ  256163جرجس بطرس عبد المسٌح و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 فٌصل -المرٌوطٌه  -شارع المدٌنه المنوره  1لـتأشٌر:   ، اصبح /العنوان , وصؾ ا

تم تعدٌل  25195315وفً تارٌخ  229885مصطفى احمد عبد الحفٌظ وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 1نطمه م 6بلون  2المنطمه الصناعٌه ق -ماٌو  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان مدٌنه 

تم  25195311وفً تارٌخ  229537مخبز االشماء حنان السٌد دمحم رشوان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 الحوامدٌه-من ش المساحه بجوار ممهى عمر ابو اسالم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ش شرٌؾ

تم تعدٌل العنوان ,  25195311وفً تارٌخ  167939طة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم حسن مٌهوب سعد وشرٌكه ، توصٌة بسٌ -  28

  5شمه  8افتتاح فرع بالعنوان/ عمارات العبور صالح سالم الدور 35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25195311وفً تارٌخ  167939اصبح مجدى حسن مٌهوب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

  5شمه  8افتتاح فرع بالعنوان/ عمارات العبور صالح سالم الدور 35وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العن

تم تعدٌل العنوان ,  25195311وفً تارٌخ  167939دمحم حسن مٌهوب سعد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

  5شمه  8سالم الدور  افتتاح فرع بالعنوان/ عمارات العبور صالح35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25195311وفً تارٌخ  167939اصبح مجدى حسن مٌهوب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

  5شمه  8افتتاح فرع بالعنوان/ عمارات العبور صالح سالم الدور 35العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25195311وفً تارٌخ  239253كه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عبد هللا حسن عبد الرحٌم المصراوى وشرٌ -  32

 فٌصل-ش دمحم المرش من شارع جمال عبدالناصر 1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  191856حسٌن دعبس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 ش السكرى بٌن السراٌات  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195311وفً تارٌخ  191856اصبح حسٌن دعبس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 ش السكرى بٌن السراٌات  45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  188977شركة المجموعة االلتصادٌة لتداول االوراق المالٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

عمارات الجامعه كورنٌش النٌل ملن حاتم خمٌس  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع /ندر المنٌا  25195312

  11شمه رلم 

وفً تارٌخ  86984جارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة الدولٌة للت -  36

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح مركز خدمه ومعرض جدٌد للشركه بالعنوان/لطعه ارض لضاء رلم  25195312

تعٌٌن السٌد/ارسانً كورٌم -شرق النٌل-صناعٌه بالمطاهرةبلون)ج(بمركز الخدمةبالمنطمة ال 25،24جزء من لطعتً / 

 توفٌك)مدٌرللفرع(

م 5م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 5دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  37

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح مركز تم تعدٌ 25195312وفً تارٌخ  86984م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    5

بلون)ج(بمركز الخدمةبالمنطمة الصناعٌه  25،24خدمه ومعرض جدٌد للشركه بالعنوان/لطعه ارض لضاء رلم جزء من لطعتً / 

 تعٌٌن السٌد/ارسانً كورٌم توفٌك)مدٌرللفرع(-شرق النٌل-بالمطاهرة

تم تعدٌل  25195313وفً تارٌخ  228954صٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    السٌد ابراهٌم الدسولى دمحم وشرٌكه ، تو -  38

 المهندسٌن-خلؾ النادي االهلً  Bمبنً  251شمه -ش المحروسه برج ناٌل افٌنٌو 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25195313وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

ش االلبنوي المهندس بمشروع ابراج النصر حً السفارات  4تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌتزاهت حً السفارات بالعنوان 

 1981/1/2مدٌنه نصر المدٌر المسئول /احمد حسن احمد السٌد مصري موالٌد 

تم  25195313وفً تارٌخ  61868شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ،  -  45

بالدور االرضً بالعمار الممام علً لطعه االرض  1/ 3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌتزاهت السوٌس بالعنوان المحل رلم 

  1979/1/25تنظٌم مٌدان الشهداء المدٌر المسئول /حماده دمحم رجب حسن مصري موالٌد  1رلم 

تم  25195313وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

ش الجالء وش شكري الموتلً المحله الكبري المدٌر المسئول /  33تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌتزاهت المحله بالعنوان 

  1973/12/19صري موالٌد تامر بدوي بدوي حلبه م

تم  25195313وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌتزاهت المنٌا بالعنوان المحل الكائن بالدور االرضً والدور االول العلوي بالعمار رلم 

 1982/8/8نظٌم ش بور سعٌد المدٌر المسئول / تامر عبدالمنعم عبدالمنعم الحسٌنً مصري موالٌد ت

تم  25195313وفً تارٌخ  61868الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

ش الحجاز مصر الجدٌده المدٌر المسئول سامح عبدالسمٌع  44نوان تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كوستا كافٌه الحجاز بالع

 1981/3/2سالم موالٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  153959دمحم سٌد حواش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 الهرم-ش خاتم المرسلٌن من ش سلٌم اخر فٌصل4الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  153959سٌد حواس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 الهرم-ش خاتم المرسلٌن من ش سلٌم اخر فٌصل4الـتأشٌر:   ، اصبح/ 
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ان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنو 25195313وفً تارٌخ  228518مرعى ترٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 اكتوبر  6الكائنه بمول السوٌدي المحور المركزي مدٌنه  25019018، اصبح / محالت ارلام 

تم تعدٌل العنوان ,  25195313وفً تارٌخ  236162دمحم سلٌمان سٌد احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  47

 السٌده زٌنب  1ش سعد زؼلول الدور االول شمه  21وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195313وفً تارٌخ  236162دمحم رجب دمحم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 السٌده زٌنب  1ش سعد زؼلول الدور االول شمه  21الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195313وفً تارٌخ  236162مد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم نصر الدٌن اح -  49

 السٌده زٌنب  1ش سعد زؼلول الدور االول شمه  21وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  25195313ً تارٌخ وف 175175السٌد ابراهٌم الدسولى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 المهندسٌن-خلؾ النادي االهلً  Bمبنً  251شمه -ش المحروسه برج ناٌل افٌنٌو 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25195313وفً تارٌخ  175175ابراهٌم الدسولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 المهندسٌن-خلؾ النادي االهلً  Bمبنً  251شمه -ش المحروسه برج ناٌل افٌنٌو 1، اصبح/ وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان  25195313وفً تارٌخ  175175السٌد ابراهٌم  الدسولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 المهندسٌن-خلؾ النادي االهلً  Bمبنً  251شمه -ش المحروسه برج ناٌل افٌنٌو 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم  25195313وفً تارٌخ  175175اصبح السٌد ابراهٌم الدسولى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 نالمهندسٌ-خلؾ النادي االهلً  Bمبنً  251شمه -ش المحروسه برج ناٌل افٌنٌو 1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25195314وفً تارٌخ  66739شركه ٌوسؾ ٌوسؾ فهمى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى البطل احمد عبدالعزٌز  وتم محو  المٌد من سجل تجارى الجٌزة 

تم تعدٌل  25195314وفً تارٌخ  236853ك لٌدها برلم    احمد عزت محمود مرعى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سب -  55

متر بنشاط  545على مساحه  235لطعه  8العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ منشاه البكارى حوض جالل رلم 

 مصنع تصنٌع وتشؽٌل المعادن

تم  25195314وفً تارٌخ  236853ها برلم    عاصم عبد السمٌع على ابو العٌنٌن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌد -  56

متر  545على مساحه  235لطعه  8تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ منشاه البكارى حوض جالل رلم 

 بنشاط مصنع تصنٌع وتشؽٌل المعادن

تم تعدٌل العنوان ,  25195317وفً تارٌخ  238447أحمد سٌد عبد العلٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  57

 _الدور الثالث 6وصؾ الـتأشٌر:   ، الفٌوم_المسله_شارع النبوى _المهندسٌن_برج الفاروق _شمه 

تم تعدٌل  25195317وفً تارٌخ  168882عماد السعٌد عبد المطلب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  58

بالسوق الشرلى ضمن المنطمه التجارٌه بالركن  الشمالى  c69/c68ر:   ، اضافه فرع بالعنوان عنوان برلم العنوان , وصؾ الـتأشٌ

 الشرلى _امتداد الرحاب _الماهره

تم تعدٌل  25195317وفً تارٌخ  168882شركه السعٌد الداره وتشؽٌل المطاعم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  59

بالسوق الشرلى ضمن المنطمه التجارٌه بالركن  الشمالى  c69/c68شٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عنوان برلم العنوان , وصؾ الـتأ

 الشرلى _امتداد الرحاب _الماهره

تم تعدٌل العنوان  25195317وفً تارٌخ  194867امام فتحى الخشن وطاهر دمحم طه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 عماره الوطنٌن_مصرؾ اللبٌنى _شارع اللبٌنى _الهرم  1_الدور الثامن _ 162:   ، شمه رلم , وصؾ الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25195317وفً تارٌخ  242589سامح مصطفى سلٌمان جاد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 ر االرضى _الماهره_ مصر الجدٌده شارع هارون الرشٌدى _مٌدان الجامع _الدو 7العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  237515دمحم مصطفً رشدي وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 شارع الجٌزة 35الدور االول بالمنطمه التجارٌه عمار رلم  155وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  237515دمحم مصطفً رشدي وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  63

شارع الجٌزة )السمة  35الدور االول بالمنطمه التجارٌه عمار رلم  159وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ وحده رلم 

 (BRAXالتجارٌة بركس 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  237515ً رشدي وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم مصطف -  64

 الدلى -شارع سلٌمان اباظه  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم  25195318 وفً تارٌخ 173189شركه رضا دمحم عبد الفتاح مرجان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

منطمه ج حدائك االهرام الجدٌده بملن رضا دمحم عبد  13ش 137تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى الجٌزه 

 الفتاح وابراهٌم دمحم عبد الفتاح وبذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم تعدٌل العنوان  25195318وفً تارٌخ  245829لٌدها برلم     دمحم محسن حنفً خطاب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك -  66

 6/7/8, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان مدٌنه العاشر من رمضان _االردنٌه_سوق الجمله _المرحله الثانٌه _محل رلم 

 ارضى  6/12علوى 

تم تعدٌل  25195318وفً تارٌخ  15683    بنن الماهره شركه مساهمه مصرٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم -  67

 شارع سورٌا _المهندسٌن  73العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  128635ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

 ضرة من طرٌك مصر اسٌوط السرٌع _الحوامدٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو ح

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  128635ربٌع دمحم عبد هللا ؼنٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  69

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو حضرة من طرٌك مصر اسٌوط السرٌع _الحوامدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  128635وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  -  75

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو حضرة من طرٌك مصر اسٌوط السرٌع _الحوامدٌه 

عدٌل العنوان , تم ت 25195318وفً تارٌخ  128635ربٌع دمحم عبد هللا ؼنٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  71

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو حضرة من طرٌك مصر اسٌوط السرٌع _الحوامدٌه 

تم تعدٌل  25195318وفً تارٌخ  238376دمحم رشاد بطران دمحم رشاد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  72

 ارض الحداد المومٌه _امبابهشارع االنصارى _ 8العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  25195318وفً تارٌخ  238376دمحم رشاد بطران دمحم رشاد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  73

 بالدور االرضى 1ثكنات المعادى _محل رلم  9شارع  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى  

وفً  155542لطان شركة تابع مصرٌة " ش . ت . م . م " ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة مصر لحلٌج اال -  74

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه الفٌوم _مركز الفٌوم _مدٌنه الفٌوم بملن /شركه مصر لحلج  25195319تارٌخ 

 االلطان 

تم تعدٌل  25195325وفً تارٌخ  245532سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شادي روفائٌل شاؤول روفائٌل وشركاه ، توصٌة ب -  75

 أبراج النجوم المرٌوطٌة حى العمرانٌة6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  )مخزن لتوزٌع االدوٌة  ( بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25195325وفً تارٌخ  255813ٌوسؾ دمحم على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -الفراعنه استٌل  -  76

 حارة الحصرى من شارع مراد_امبابه_الجٌزة  18تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى 

وفً  243355احمد دمحم على الجربه وشركاه ) فرست بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  77

 دٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع ترعة المنصورٌه زاوٌه ابو مسلم ابو النمرس جٌزه تم تع 25195321تارٌخ 

تم تعدٌل  25195324وفً تارٌخ  166561سامٌه دمحم حسن جاب هللا وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  78

 النزهه)ممر ادارى(-عفان مٌدان ترٌمؾ مصر الجدٌده ش عثمان بن 99العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

وفً تارٌخ  131755شركة مطاعم  ماى كوٌن } عاطؾ السعٌد عبد المطلب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  79

 جامعه الدول العربٌه 29بالدور االرضى بلون  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  25195324

تم تعدٌل العنوان ,  25195324وفً تارٌخ  241591رؤوؾ عبدالعزٌز وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  85

 شارع أ الثروه المعدنٌه حدائك االهرام 315وصؾ الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 25195325وفً تارٌخ  147854سٌد محمود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 مساكن سالٌة مكى  2مدخل  51الدور االرضى الكائنه ببلون رلم  1الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  166415مصطفى فاروق دمحم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  82

 ش ناهٌا بوالق الدكرور ش امٌن حرب من 3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195325وفً تارٌخ  256268هانى كمال وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  83

 الدور السابع فوق االرضً المهندسٌن 14ش خان ٌونس شمه  22الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  135635ا برلم    حسن سعد جبر  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  84

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  25195326وفً تارٌخ  79573صباح عثمان شحاته وانجالها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  85

 كتوبرا 6 -بالمنطمه الصناعٌه االولى 124وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه لطعه رلم 

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ  135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  86

 المنطمه الصناعٌه بشك الثعابٌن طره   d 51العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع بالعنوان المطعه رلم 

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ  135638بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم ، توصٌة -  87

 المنطمه الصناعٌه بشك الثعابٌن طره   d 51العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع بالعنوان المطعه رلم 

تم تعدٌل  25195326وفً تارٌخ  135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  88

 المنطمه الصناعٌه بشك الثعابٌن طره   d 51العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع بالعنوان المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  227777دمحم كمال وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  89

 نهاٌه شارع فٌصل_الهرم شارع الملن فٌصل _ 14الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  227777اسامه صبحى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  95

 شارع الملن فٌصل _نهاٌه شارع فٌصل_الهرم  14الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195327وفً تارٌخ  227777اسماعٌل كمال وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 شارع الملن فٌصل _نهاٌه شارع فٌصل_الهرم  14الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25195328وفً تارٌخ  186576صالح دمحم شكرى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  92

 المهندسٌن -شارع عبد المنعم رٌاض  73وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195328رٌخ وفً تا 186576صالح دمحم شكرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  93

 المهندسٌن -شارع عبد المنعم رٌاض  73وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  125112طارق نظٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  94

 ترعة السواحل وراق العربش على حنفى متفرع منش 24الـتأشٌر:   ، الؽاء /

تم تعدٌل  25195331وفً تارٌخ  125112السٌد دمحم دمحم صالح الطرابٌلى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  95

 ش على حنفى متفرع منش ترعة السواحل وراق العرب24العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195331وفً تارٌخ  125112،  سبك لٌدها برلم     طارق نظٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة -  96

 ش على حنفى متفرع منش ترعة السواحل وراق العرب24الـتأشٌر:   ، الؽاء /

تم تعدٌل  25195331وفً تارٌخ  125112السٌد دمحم دمحم صالح الطرابٌلى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  97

 ش على حنفى متفرع منش ترعة السواحل وراق العرب24نوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء /الع

تم تعدٌل  25195331وفً تارٌخ  195865رفعت عبد المنعم الجابرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  98

شارع  135ل الدور االول فوق االرضى بالعنوان ادوار من او 3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان كامل عدد 

 المبن فٌصل 

وفً تارٌخ  195865اصبح/ د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  99

الول فوق االرضى ادوار من اول الدور ا 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان كامل عدد  25195331

 شارع المبن فٌصل  135بالعنوان 

تم  25195331وفً تارٌخ  195865د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 135ى بالعنوان ادوار من اول الدور االول فوق االرض 3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان كامل عدد 

 شارع المبن فٌصل 

وفً تارٌخ  195865اصبح د/ رفعت عبد المنعم ابراهٌم جابرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

ادوار من اول الدور االول فوق االرضى  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان كامل عدد  25195331

 شارع المبن فٌصل  135ن بالعنوا

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد على عبدالحمٌد حموده وحنان خالد سٌؾ النصر دمحم ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 شٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ25195353وفً تارٌخ  114757

وفً تارٌخ  114757احمد على عبد الحمٌد حمود وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195353

تم تعدٌل 25195353وفً تارٌخ  233217   دمحم محمود احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ المماوالت ،  سبك لٌدها برلم -  3

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

هشام دمحم محمود حسٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /المٌام باعمال المماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه و اصالح  -  4

 125826ت الكوتش والبطارٌات ،  سبك لٌدها برلم   وصٌانة المركبات والمعدات الثمٌلة وتورٌد لطع الؽٌار تجارة وتورٌد اطارا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195354وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرؾ ممدوح عبد العظٌم دمحم الجارحى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح /المٌام باعمال المماوالت العمومٌه والتورٌدات  -  5

لمعدات الثمٌلة وتورٌد لطع الؽٌار تجارة وتورٌد اطارات الكوتش والبطارٌات ،  سبك لٌدها العمومٌه و اصالح وصٌانة المركبات وا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195354وفً تارٌخ  125826برلم   

لتورٌدات العمومٌه و ممدوح عبد العظٌم دمحم جارحى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح /المٌام باعمال المماوالت العمومٌه وا -  6

اصالح وصٌانة المركبات والمعدات الثمٌلة وتورٌد لطع الؽٌار تجارة وتورٌد اطارات الكوتش والبطارٌات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195354وفً تارٌخ  125826

وفً تارٌخ  234338تصنٌع مالبس ،  سبك لٌدها برلم    تامر احمد علً حسٌن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  اضافة -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195354

وفً تارٌخ  58458دمحم عبد اللطٌؾ  طلعت وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195354

وفً  241845عبدالرحمن حسن دمحم حسن عفٌفً وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط التسوٌك العمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195354تارٌخ 

والمعدات الصناعٌه والمٌام باعمال لٌلى دمحم حسٌن الجمال وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح تجارة االدوات المٌكانٌكٌه  -  15

وفً تارٌخ  156456التركٌبات الصناعٌه والهندسٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195355

اصبح تجارة االدوات المٌكانٌكٌه والمعدات الصناعٌه والمٌام   نائله صالح الدٌن دمحم الطوٌل وشركاها ، توصٌة بسٌطة -  11

وفً  156456باعمال التركٌبات الصناعٌه والهندسٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195355تارٌخ 

صناعٌة والهندسٌة العامه ، توصٌة بسٌطة  اصبح تجارة االدوات المٌكانٌكٌه والمعدات الصناعٌه والمٌام مكتب التورٌدات ال -  12

وفً  156456باعمال التركٌبات الصناعٌه والهندسٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:25195355تارٌخ 

وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،   -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195355وفً تارٌخ  195322سبك لٌدها برلم   

ركة تضامن  اصبح  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه ، ش -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195355وفً تارٌخ  195322لٌدها برلم   

ت العمومٌه ،  وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدا -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195355وفً تارٌخ  195322سبك لٌدها برلم   

الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195355وفً تارٌخ  195322لٌدها برلم   

ه نشاط/ التعدٌن واالستصالح الزراعى ،  سبك لٌدها برلم   عالء محمود على حسن الشربٌنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاف -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195355وفً تارٌخ  238366

شركه التوفمٌه لصناعه البالستٌن ، شركة مساهمة  تصنٌع الحصٌره البالستٌن ومنتجات البالستٌن بصفة عامه واستٌراد  -  18

انتاج الشالٌموه واالشرطه الالصمه  -ت وماكٌنات والالت ومواد خام واالشتران فى تاسٌس شركات اخرى الالزم لذلن من معدا

واالستٌراد والتصدٌر مع مراعاه احكام المزانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تتزاول اعماال شبٌهه االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن 

تم تعدٌل النشاط 25195356وفً تارٌخ  95674باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترها او شركه التوفمٌه لصناعه البالستٌن ، شركة مساهمة  ف -  19

تم تعدٌل النشاط , 25195356وفً تارٌخ  95674تلحمها بها و<لن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

اه ( ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   بى ار بى لالستٌراد والتصدٌر بٌتر) صموئٌل وشرك -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195356وفً تارٌخ  199792

خالد عطٌه عبد ربه وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ المماوالت لٌصبح النشاط حفر ابار مٌاه وتورٌدات عمومٌه ،  سبك  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195356وفً تارٌخ  222193لٌدها برلم   

دمحم صالح عطٌه عبد ربه وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ المماوالت لٌصبح النشاط حفر ابار مٌاه وتورٌدات عمومٌه ،   -  22

 نتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضام25195356وفً تارٌخ  222193سبك لٌدها برلم   

دمحم نشأت منشاوى رزق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجاره طلمبات االعماق ولوحات كنترول واسمبلزر ،  سبك لٌدها  -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195357وفً تارٌخ  227971برلم   

وٌك االنتاج االعالمً والدٌكور)فٌما عدا اصدار شركه الشرٌؾ لالعالن ، شركة تضامن  اصبح/ االعالن والطباعه وتس -  24

وفً تارٌخ  73551،  سبك لٌدها برلم    2518لسنه  712الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ(موافمه امنٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195357

طة  الؽاء االستٌراد والتورٌدات والعتبئه من النشاط ،  سبك لٌدها برلم   هشام كامل سٌد ابو العال وشركاه ، توصٌة بسٌ -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195357وفً تارٌخ  225433

  اصبح كامل سٌد ابو العال وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتورٌدات والعتبئه من النشاط ،  سبك لٌدها برلم  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195357وفً تارٌخ  225433

هشام كامل سٌد ابو العال وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتورٌدات والعتبئه من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195357وفً تارٌخ  225433

اصبح كامل سٌد ابو العال وشركاءه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتورٌدات والعتبئه من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195357وفً تارٌخ  225433

ركة تضامن  حذؾ نشاط/ االستٌراد ،  سبك لٌدها كنتٌنج اٌجبت  جروب  للمماوالت العمومٌه مجدى عبد الملن وشرٌكه ، ش -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195315وفً تارٌخ  93587برلم   

وفً  229885مصطفى احمد عبد الحفٌظ وشرٌكة ، شركة تضامن  اصبح/ تجاره الحبوب ومنتجاتها ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط25195315تارٌخ 

احمد جمال الدٌن دمحم امبابى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجمٌد وتخزٌن الخضروات والفواكه واللحوم وجمٌع المواد  -  31

دها برلم   الؽذائٌه والتجاره والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع المواد الؽذائٌه والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر لكافه المنتجات ،  سبك لٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195315وفً تارٌخ  72834

ثناء ابو الخٌر وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجمٌد وتخزٌن الخضروات والفواكه واللحوم وجمٌع المواد  \الدكتورة  -  32

توزٌع واالستٌراد والتصدٌر لكافه المنتجات ،  سبك لٌدها برلم   الؽذائٌه والتجاره والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع المواد الؽذائٌه وال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195315وفً تارٌخ  72834

شركة عمرو دمحم فرٌد احمد عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجمٌد وتخزٌن الخضروات والفواكه واللحوم وجمٌع  -  33

التجاره والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع المواد الؽذائٌه والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر لكافه المنتجات ،  سبك لٌدها المواد الؽذائٌه و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195315وفً تارٌخ  72834برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الخضروات والفواكه واللحوم وجمٌع المواد  اصبح عبد المنعم احمد بٌومى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجمٌد وتخزٌن -  34

الؽذائٌه والتجاره والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع المواد الؽذائٌه والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر لكافه المنتجات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195315وفً تارٌخ  72834

-ن وشركاه ، شركة تضامن  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالتدمحم اسماعٌل زٌتو -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   

( ، شركة تضامن  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات اخوان زٌتون لتجارة السٌارات ) عاصم  دمحم اسماعٌل زٌتون  وشرٌكة  -  36

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   -البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالت

 التأشٌر:  شركة تضامن

-اجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالتعاصم دمحم اسماعٌل زٌتون وشركاه ، شركة تضامن  اضافه/استٌراد وتجاره الدر -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   

-عاصم دمحم اسماعٌل زٌتون وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالت -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195311وفً تارٌخ  98568تروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   ال

-عاصم دمحم اسماعٌل زٌتون وشركاه ، شركة تضامن  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالت -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195311تارٌخ وفً  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   

-دمحم اسماعٌل زٌتون وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالت -  45

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   

اخوان زٌتون لتجارة السٌارات ) عاصم  دمحم اسماعٌل زٌتون  وشرٌكة ( ، توصٌة بسٌطة  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات  -  41

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   -البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالت

 ة بسٌطةالتأشٌر:  توصٌ

-عاصم دمحم اسماعٌل زٌتون وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالت -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   

-شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه/استٌراد وتجاره الدراجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالتعاصم دمحم اسماعٌل زٌتون و -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   

-ره الدراجات البخارٌه بكافه انواعها)موتوسٌكالتعاصم دمحم اسماعٌل زٌتون وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه/استٌراد وتجا -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195311وفً تارٌخ  98568التروسٌكالت( ،  سبك لٌدها برلم   

عبد هللا حسن عبد الرحٌم المصراوى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح/المماوالت العامه واعمال البنٌه التحتٌه و اعمال الطرق  -  45

تم تعدٌل 25195311وفً تارٌخ  239253والكباري والدٌكور واالستشارات الهندسٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 كة تضامنالنشاط , وصؾ التأشٌر:  شر

مركز الجٌزه للكمبٌوتر واالتصاالت ، توصٌة بسٌطة  اصبح/المماوالت الكهربائٌه والمٌكانٌكا وااللكترونٌات والتصدٌر  -  46

تم تعدٌل النشاط , 25195312وفً تارٌخ  85256والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت العمومٌه والؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة وصؾ التأشٌر: 

هدى دمحم عبد الممصود وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/المماوالت الكهربائٌه والمٌكانٌكا وااللكترونٌات والتصدٌر  -  47

تم تعدٌل النشاط , 25195312وفً تارٌخ  85256والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت العمومٌه والؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة وصؾ التأشٌر: 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم محمود بٌومى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/المماوالت الكهربائٌه والمٌكانٌكا وااللكترونٌات والتصدٌر والتوكٌالت  -  48

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195312وفً تارٌخ  85256التجارٌه والمماوالت العمومٌه والؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌة بسٌطةالتأشٌر:  توص

وفً تارٌخ  219729سٌد عصام النحاس وشرٌكه ، شركة تضامن  اضاؾ/مماوالت عامه والتورٌدات ،  سبك لٌدها برلم    -  49

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195312

ت ،  سبك لٌدها برلم   شركة النحاس للمماوالت العامه والتورٌدات ، شركة تضامن  اضاؾ/مماوالت عامه والتورٌدا -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195312وفً تارٌخ  219729

حمدى سٌد امام وشرٌكه عبد الفتاح سٌد امام ، شركة تضامن  اصبح/ بٌع لطع ؼٌار السٌارات المستعمله ،  سبك لٌدها برلم    -  51

 التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195313وفً تارٌخ  121257

 153959دمحم سٌد حواش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجاره المواد الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195313وفً تارٌخ 

وفً  153959الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   سٌد حواس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تجاره المواد  -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195313تارٌخ 

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ مكادى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح المماوالت الهندسٌه والمعمارٌه والكهربائٌه والتورٌدات الالزمه  -  54

البترول وؼٌرها تجهٌزات موالع بكافه احتٌاجاتها وخدمات البترول والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لموالع العمل لشركات 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195313وفً تارٌخ  42573لٌدها برلم   

الكهربائٌه والتورٌدات الالزمه لموالع العمل ابراهٌم مكادى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح المماوالت الهندسٌه والمعمارٌه و -  55

لشركات البترول وؼٌرها تجهٌزات موالع بكافه احتٌاجاتها وخدمات البترول والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195313وفً تارٌخ  42573

وفً تارٌخ  228518ة  الؽاء  التعبئة والتؽلٌؾ وتؽلٌؾ االشرطه الالصمه ،  سبك لٌدها برلم   مرعى ترٌد ، توصٌة بسٌط -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195313

 236853احمد عزت محمود مرعى وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/ تصنٌع وتشؽٌل المعادن ،  سبك لٌدها برلم    -  57

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195314وفً تارٌخ 

عاصم عبد السمٌع على ابو العٌنٌن وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/ تصنٌع وتشؽٌل المعادن ،  سبك لٌدها برلم    -  58

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195314وفً تارٌخ  236853

 رشاد وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ جزء من النشاط وهو بٌع المشروبات لٌصبح النشاط/ انتاج دمحم رشاد بطران دمحم -  59

وتصنٌع وتعبئه وتوزٌع المستلزمات الطبٌه واالدوٌه البشرٌه ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر وادارة الصٌدلٌات وادارة المطاعم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195318 وفً تارٌخ 238376والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

مى عبد العال وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ الحفر والخدمات البترولٌه والمماوالت العامه واعمال التكرٌن النهرٌه  -  65

لمٌاه الجوفٌه والكشؾ عنها واستصالح االراضى وحفر ابار المٌاه الجوفٌه والخدمات االستشارٌه والتمارٌر والدراسات الفنٌه ل

والتفتٌش عن المعادن واعمال المبانى واالستشارات واالعمال الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه ومحطات مٌاه الشرب والصرؾ الصحى 

والتشطٌبات واعمال النظافه والتجمٌل ونمل المخلفات واالستثمار العمارى واالنشطه التجارٌه والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195319وفً تارٌخ  236551

دمحم المهدى ورانٌا محمود ، شركة تضامن  اضافه نشاط الدعاٌه واالعالن وتنظٌم حفالت ومؤتمرات وتورٌدات عمومٌه فٌما  -  61

وفً تارٌخ  241595لٌدها برلم   عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االعمال التكمٌلٌه التخصصٌه واعمال محطات  -  62

ال االنشاءات المعدنٌه واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه وشبكات المٌاه والصرؾ الصحً وشبكات الؽاز و الولود واعمال االنفاق واعم

واعمال االبار واعمال استصالح االراضً واعمال االشؽال العامه ومحطات الموي المائٌه والحرارٌه و  الشراء و البٌع و التنازل 

ى الشركات االخرى و للنفس و للؽٌر و لبول التنازل من الؽٌر فٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وحصص من الشركات االخرى ال

تم 25195319وفً تارٌخ  149111الدخول مع الشركات االخرى و التخارج منها و شراء و بٌع  وتاجٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

كمٌلٌه التخصصٌه واعمال بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االعمال الت -  63

محطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحً وشبكات الؽاز و الولود واعمال االنفاق واعمال االنشاءات المعدنٌه واالعمال 

الكهرومٌكانٌكٌه واعمال االبار واعمال استصالح االراضً واعمال االشؽال العامه ومحطات الموي المائٌه والحرارٌه و  الشراء و 

تنازل للنفس و للؽٌر و لبول التنازل من الؽٌر فٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وحصص من الشركات االخرى الى الشركات البٌع و ال

وفً تارٌخ  149111االخرى و الدخول مع الشركات االخرى و التخارج منها و شراء و بٌع  وتاجٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تو25195319

بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور ، شركة تضامن  اصبح / االعمال التكمٌلٌه التخصصٌه واعمال محطات  -  64

وشبكات المٌاه والصرؾ الصحً وشبكات الؽاز و الولود واعمال االنفاق واعمال االنشاءات المعدنٌه واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه 

الح االراضً واعمال االشؽال العامه ومحطات الموي المائٌه والحرارٌه و  الشراء و البٌع و التنازل واعمال االبار واعمال استص

للنفس و للؽٌر و لبول التنازل من الؽٌر فٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وحصص من الشركات االخرى الى الشركات االخرى و 

تم 25195319وفً تارٌخ  149111وتاجٌر ،  سبك لٌدها برلم    الدخول مع الشركات االخرى و التخارج منها و شراء و بٌع 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور وشركائهم ، شركة تضامن  اصبح / االعمال التكمٌلٌه التخصصٌه واعمال  -  65

لود واعمال االنفاق واعمال االنشاءات المعدنٌه واالعمال محطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحً وشبكات الؽاز و الو

الكهرومٌكانٌكٌه واعمال االبار واعمال استصالح االراضً واعمال االشؽال العامه ومحطات الموي المائٌه والحرارٌه و  الشراء و 

صص من الشركات االخرى الى الشركات البٌع و التنازل للنفس و للؽٌر و لبول التنازل من الؽٌر فٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وح

وفً تارٌخ  149111االخرى و الدخول مع الشركات االخرى و التخارج منها و شراء و بٌع  وتاجٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195319

مار والتنازل عن العمارات و االراضى و االصول بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور ، توصٌة بسٌطة  واستث -  66

للنفس وللؽٌر و تمسٌم االراضى و تجزئتها و تطوٌرها و الامه المنشأت علٌها سواء سكنٌه او خدمٌه او تجارٌه او صناعٌه ثم البٌع 

اعمال البناء و التشٌٌد و التنازل للنفس و للؽٌر و طلب التخصٌص من الجهات المخصصه لالراضى السكنٌه والزراعٌة و المٌام ب

والمماوالت والتورٌدات العمومٌة و االستثمار العمارى داخل المدن و المناطك العمرانٌه الجدٌده و المدٌمه وصٌانة المشروعات 

تم تعدٌل النشاط , 25195319وفً تارٌخ  149111،  سبك لٌدها برلم    19العمارٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة وصؾ

بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  واستثمار والتنازل عن العمارات و االراضى و  -  67

االصول للنفس وللؽٌر و تمسٌم االراضى و تجزئتها و تطوٌرها و الامه المنشأت علٌها سواء سكنٌه او خدمٌه او تجارٌه او صناعٌه 

لبٌع و التنازل للنفس و للؽٌر و طلب التخصٌص من الجهات المخصصه لالراضى السكنٌه والزراعٌة و المٌام باعمال البناء و ثم ا

التشٌٌد والمماوالت والتورٌدات العمومٌة و االستثمار العمارى داخل المدن و المناطك العمرانٌه الجدٌده و المدٌمه وصٌانة 

تم تعدٌل 25195319وفً تارٌخ  149111،  سبك لٌدها برلم    19والتصدٌر فٌما عدا المجموعه  المشروعات العمارٌة واالستٌراد

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور ، شركة تضامن  واستثمار والتنازل عن العمارات و االراضى و االصول  -  68

و تجزئتها و تطوٌرها و الامه المنشأت علٌها سواء سكنٌه او خدمٌه او تجارٌه او صناعٌه ثم البٌع  للنفس وللؽٌر و تمسٌم االراضى

و التنازل للنفس و للؽٌر و طلب التخصٌص من الجهات المخصصه لالراضى السكنٌه والزراعٌة و المٌام باعمال البناء و التشٌٌد 

ى داخل المدن و المناطك العمرانٌه الجدٌده و المدٌمه وصٌانة المشروعات والمماوالت والتورٌدات العمومٌة و االستثمار العمار

تم تعدٌل النشاط , 25195319وفً تارٌخ  149111،  سبك لٌدها برلم    19العمارٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ئهم ، شركة تضامن  واستثمار والتنازل عن العمارات و االراضى و بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور وشركا -  69

االصول للنفس وللؽٌر و تمسٌم االراضى و تجزئتها و تطوٌرها و الامه المنشأت علٌها سواء سكنٌه او خدمٌه او تجارٌه او صناعٌه 

ٌه والزراعٌة و المٌام باعمال البناء و ثم البٌع و التنازل للنفس و للؽٌر و طلب التخصٌص من الجهات المخصصه لالراضى السكن

التشٌٌد والمماوالت والتورٌدات العمومٌة و االستثمار العمارى داخل المدن و المناطك العمرانٌه الجدٌده و المدٌمه وصٌانة 

تم تعدٌل 25195319وفً تارٌخ  149111،  سبك لٌدها برلم    19المشروعات العمارٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

والتوكٌالت التجارٌة تجارة  6من المجموعه  36بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور ، توصٌة بسٌطة  والفمرة  -  75

توصٌة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 25195319وفً تارٌخ  149111االسمنت الى نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

والتوكٌالت  6من المجموعه  36بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  والفمرة  -  71

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  149111التجارٌة تجارة االسمنت الى نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

والتوكٌالت التجارٌة تجارة  6من المجموعه  36مصطفى دمحم وشرٌكه اشرؾ دمحم منصور ، شركة تضامن  والفمرة  بشٌر -  72

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195319وفً تارٌخ  149111االسمنت الى نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

والتوكٌالت  6من المجموعه  36وشركائهم ، شركة تضامن  والفمرة  بشٌر مصطفى دمحم وشرٌكة اشرؾ دمحم منصور -  73

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  149111التجارٌة تجارة االسمنت الى نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

هبه مجدي دمحم عٌسوي وشرٌكها ، شركة تضامن  اصبح النشاط/دورات تدرٌبٌه فى مجال االدارة والتنمٌه البشرٌه فٌما عدا  -  74

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195319وفً تارٌخ  241968االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

هللا سامى وشركاؤها ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ للنشاط/فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ،  سبك لٌدها برلم   هبه  -  75

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195319وفً تارٌخ  239985

ت واالنترنت ،  سبك لٌدها برلم   ٌوسؾ رزق هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ للنشاط/فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجال -  76

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195319وفً تارٌخ  239985

وفً  176373احمد اسامه ومصطفى عبد العزٌز وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فٌما عدا الطباعه ،  سبك لٌدها برلم    -  77

 :  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر25195319تارٌخ 

وفً  176373اصبح احمد اسامه ودمحم عبد العزٌز وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فٌما عدا الطباعه ،  سبك لٌدها برلم    -  78

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195319تارٌخ 

وفً تارٌخ  176373الطباعه ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبد العزٌز عبد الفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فٌما عدا -  79

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195319

وفً تارٌخ  176373احمد اسامه واسامه كمال وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فٌما عدا الطباعه ،  سبك لٌدها برلم    -  85

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة ب25195319

وفً تارٌخ  176373احمد اسامه ورادا اسامه وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فٌما عدا الطباعه ،  سبك لٌدها برلم    -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195319

وفً تارٌخ  235965م   عاطؾ عبد الستار عبد المولى وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برل -  82

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌوسؾ دمحم على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح المٌام باعمال التجارة والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا  -الفراعنه استٌل  -  83

تركٌب وتشؽٌل وتشكٌل االستانلس استٌل والصاج اعمال الكمبٌوتر والطباعه واالعالن واضافه التصدٌر والمماوالت وتورٌد و

تم تعدٌل 25195325وفً تارٌخ  255813والحدٌد واالثاث المعدنى والتوكٌالت التجارٌه الخاصه بالنشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 149757وحذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اشرؾ اسامة حسن وعمرو اسامة حسن ، شركة تضامن  اضافه التصدٌر  -  84

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195325وفً تارٌخ 

وفً  149757اصبح اشرؾ اسامة حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه التصدٌر وحذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  85

 شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195325تارٌخ 

 149757اشرؾ اسامة حسن وعمرو اسامة حسن ، توصٌة بسٌطة  اضافه التصدٌر وحذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  86

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195325وفً تارٌخ 

وفً  149757د ،  سبك لٌدها برلم   اصبح اشرؾ اسامة حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه التصدٌر وحذؾ االستٌرا -  87

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195325تارٌخ 

اصبح / ضحً حامد وشركائها ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات  -  88

البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات 

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

اط , وصؾ التأشٌر:  شركة تم تعدٌل النش25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

اشرؾ سند وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات واضافات  -  89

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

جمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات الت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

امن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات دمحم الشعراوى وشرٌكه ، شركة تض 5د -  95

واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

دات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

نظفات اشرؾ عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والم -  91

واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158دٌر ،  سبك لٌدها برلم   الؽٌر واالستٌراد والتص

 تضامن

ضحى فاضل وشرٌكتها ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات واضافات  -  92

ٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطر

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

صؾ التأشٌر:  شركة تم تعدٌل النشاط , و25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ضحى فاضل وشركاها ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات واضافات  -  93

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 
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المكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات التجمٌل و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات  اصبح / ضحً حامد وشركائها ، توصٌة بسٌطة  -  94

واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ضافات اشرؾ سند وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات وا -  95

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195325وفً تارٌخ  235158بك لٌدها برلم   الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  س

 بسٌطة

دمحم الشعراوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات  5د -  96

ٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطر

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

صؾ التأشٌر:  توصٌة تم تعدٌل النشاط , و25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

اشرؾ عبد العزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات  -  97

واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

لتجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ة  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات واضافات ضحى فاضل وشرٌكتها ، توصٌة بسٌط -  98

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

ت االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

واضافات ضحى فاضل وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات  -  99

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195325وفً تارٌخ  235158سبك لٌدها برلم    الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ، 

 بسٌطة

اصبح / ضحً حامد وشركائها ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات  -  155

ٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات الب

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

, وصؾ التأشٌر:  شركة تم تعدٌل النشاط 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

اشرؾ سند وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات واضافات  -  151

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

ٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات التجم
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 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

من  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات دمحم الشعراوى وشرٌكه ، شركة تضا 5د -  152

واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

ات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

اشرؾ عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات  -  153

واضافات االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى  ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات واضافات ضحى فاضل وشرٌكتها ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدو -  154

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل 

ل ما سبك لدى ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع ك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325وفً تارٌخ  235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ضحى فاضل وشركاها ، شركة تضامن  اصبح/تورٌد وتجارة االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمنظفات واضافات  -  155

للماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌه ومستلزمات المعامل االعالؾ واالمصال وا

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالجهزه الطبٌه والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195325ً تارٌخ وف 235158الؽٌر واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

مروان خالد السٌد الجابرى وشركائه ، توصٌة بسٌطة  تورٌد وتجارة الكتب الجامعٌة والمدرسٌة بكافة انواعها وما ٌلزمها  -  156

،  سبك لٌدها برلم    2518لسنة  455موافمه امنٌه رلم  -من منالصات ومزاٌدات فٌماد عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195321وفً تارٌخ  193928

احمد سامى عبدالمؤمن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تورٌد وتجارة الكتب الجامعٌة والمدرسٌة بكافة انواعها وما ٌلزمها من  -  157

،  سبك لٌدها برلم    2518لسنة  455موافمه امنٌه رلم  -والمجالت واالنترنت منالصات ومزاٌدات فٌماد عدا اصدار الصحؾ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195321وفً تارٌخ  193928

وفً تارٌخ  97665طارق رجب جٌوش وشركاه ، شركة تضامن  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  158

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل 25195325

الشركة الدولٌة للتجارة )اٌمن رجب جٌوشى  وشركاه( ، شركة تضامن  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  159

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195325وفً تارٌخ  97665

وفً تارٌخ  97665ن  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   اصبح اٌمن رجب جٌوشى  وشركاه ، شركة تضام -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195325

وفً تارٌخ  97665طارق رجب جٌوش وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة ب25195325

الشركة الدولٌة للتجارة )اٌمن رجب جٌوشى  وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195325وفً تارٌخ  97665



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  97665سبك لٌدها برلم   اصبح اٌمن رجب جٌوشى  وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،   -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195325

وفً تارٌخ  97665طارق رجب جٌوش وشركاه ، شركة تضامن  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195325

للتجارة )اٌمن رجب جٌوشى  وشركاه( ، شركة تضامن  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   الشركة الدولٌة  -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195325وفً تارٌخ  97665

ٌخ وفً تار 97665اصبح اٌمن رجب جٌوشى  وشركاه ، شركة تضامن  اضاؾ تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  116

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195325

مصطفً كمال العزونى  وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح االستٌراد والتصدٌر الوساطة التجارٌة فى االنشاءات والطرق  -  117

ت البحرٌة والمواد الؽذائٌة والكبارى والكٌموٌات والموى المحركةوااللكترونٌات ومواد البناء ومعدات الفنادق االوناش والنالال

واالجهزة العلمٌة والطبٌة والمماوالت المتكاملة والمعدات الزراعٌة واجهزة ومعدات الرى المختلفة وتجهٌز المواد الؽذائٌة 

والمشروعات الفندلٌة والسٌاحٌة  ومشرعات االسكان بدرجاته ومشروعات استصالح واستزراع االراضى والصناعات الؽذائٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195325وفً تارٌخ  86453االنتاج الزراعى واالمن الؽذائى ،  سبك لٌدها برلم   ونشاط 

 توصٌة بسٌطة

اصبح دمحم مروان مصطفى كمال العزونى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح االستٌراد والتصدٌر الوساطة التجارٌة فى  -  118

كٌموٌات والموى المحركةوااللكترونٌات ومواد البناء ومعدات الفنادق االوناش والنالالت البحرٌة االنشاءات والطرق والكبارى وال

والمواد الؽذائٌة واالجهزة العلمٌة والطبٌة والمماوالت المتكاملة والمعدات الزراعٌة واجهزة ومعدات الرى المختلفة وتجهٌز المواد 

رعات االسكان بدرجاته ومشروعات استصالح واستزراع االراضى والصناعات الؽذائٌة والمشروعات الفندلٌة والسٌاحٌة  ومش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  86453الؽذائٌة ونشاط االنتاج الزراعى واالمن الؽذائى ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

م علوان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح تصدٌر  والوكاله شركه الحسام الدولٌه للتجاره والتصدٌر " امتكس " حسا -  119

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195325وفً تارٌخ  97961التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وفً  97961اصبح / حسام الدٌن السٌد و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح تصدٌر  والوكاله التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  125

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195325تارٌخ 

مصطفى عبد المجٌد سلٌم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح المماوالت واالنشاءات واعمال الصٌانه والتورٌدات العمومٌه  -  121

 شٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ25195326وفً تارٌخ  239114والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

مصطفى عبد المجٌد سلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح المماوالت واالنشاءات واعمال الصٌانه والتورٌدات العمومٌه  -  122

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195326وفً تارٌخ  239114والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 163532توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ التصنٌع لدى الؽٌر والؽاء التعبئه ،  سبك لٌدها برلم    احمد عاشور عٌسً وشركاه ، -  123

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195326وفً تارٌخ 

 241875وبشري للنظافه ، شركة تضامن  اصبح/ خدمات عامه وتورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -شركه مصطفً  -  124

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195327رٌخ وفً تا

عمرو محسن شولً و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد اصبح التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة االستانلس  -  125

 ر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش25195327ٌوفً تارٌخ  191868والحدٌد والخرده ،  سبك لٌدها برلم   

محسن شولى ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد اصبح التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة االستانلس  -  126

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195327وفً تارٌخ  191868والحدٌد والخرده ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌن و شركاؤه ، توصٌة بسٌطة  بٌع وشراء وسائل النمل الخفٌؾ ولطع ؼٌارها ،  سبك لٌدها برلم   جمال خلٌل سٌد ح -  127

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195327وفً تارٌخ  244988

وفً  244988  جمال خلٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  بٌع وشراء وسائل النمل الخفٌؾ ولطع ؼٌارها ،  سبك لٌدها برلم  -  128

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195327تارٌخ 

الشركة الحدٌثة لتجارة الحدٌد والمعادن ومواد البناء والتوكٌالت التجارٌة  عبد الباسط فرؼلى على وشركاه ، توصٌة بسٌطة   -  129

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم 25195327وفً تارٌخ  91546الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

الشركة الحدٌثة لتجارة الحدٌد والمعادن  عبد الباسط فرؼلى على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها  -  135

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195327وفً تارٌخ  91546برلم   

وفً تارٌخ  91546هٌم توفٌك و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اصبح/ عمرو ابرا -  131

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195327

تم 25195327وفً تارٌخ  91546اٌهاب اباهٌم توفٌك وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  132

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

زراعٌه والمعادن ادهم دمحم البندارى و شركاه ، شركة تضامن  اصبح / االتجار فً المواد الكٌماوٌه واالسمده والمخصبات ال -  133

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195328وفً تارٌخ  139855،  سبك لٌدها برلم   

احمد دمحم البندارى وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح / االتجار فً المواد الكٌماوٌه واالسمده والمخصبات الزراعٌه  -  134

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195328ارٌخ وفً ت 139855والمعادن ،  سبك لٌدها برلم   

ادهم دمحم البندارى و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االتجار فً المواد الكٌماوٌه واالسمده والمخصبات الزراعٌه والمعادن  -  135

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تو25195328وفً تارٌخ  139855،  سبك لٌدها برلم   

احمد دمحم البندارى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االتجار فً المواد الكٌماوٌه واالسمده والمخصبات الزراعٌه  -  136

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195328وفً تارٌخ  139855والمعادن ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  77659ها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   عزام كامل و نبٌلة فوزى و شرٌك -  137

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195331

تم 25195331وفً تارٌخ  77659عزام كامل و شركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  138

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النشاط 

الفا للمماوالت والتجارة مهندس / عصام الدٌن عامر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  139

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195331وفً تارٌخ  77659برلم   

وفً  77659مل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   الفا للمماوالت ولتجارة عزام كا -  145

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195331تارٌخ 

تم 25195331وفً تارٌخ  77659عزام كامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  141

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل ا

اصالح وصٌانه المركبات -عالء ممدوح عبد العظٌم و شرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ المٌام باعمال التورٌدات العمومٌه -  142

من  36فمره وال 19االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه -تورٌد لطع ؼٌار وتجاره وتورٌد الكاوتش والبطارٌات-والمعدات الثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195331وفً تارٌخ  138194المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   -6المجموعه 

 بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اصالح وصٌانه المركبات -سلوى خطاب عبد البالى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ المٌام باعمال التورٌدات العمومٌه -  143

من  36والفمره  19االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه -تورٌد لطع ؼٌار وتجاره وتورٌد الكاوتش والبطارٌات-لهوالمعدات الثمٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195331وفً تارٌخ  138194المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   -6المجموعه 

 بسٌطة

اصالح وصٌانه - وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ المٌام باعمال التورٌدات العمومٌهعالء ممدوح عبد العظٌم دمحم -  144

 19االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه -تورٌد لطع ؼٌار وتجاره وتورٌد الكاوتش والبطارٌات-المركبات والمعدات الثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195331وفً تارٌخ  138194المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   -6من المجموعه  36والفمره 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195355وفً تارٌخ  235682ٌدها برلم   ساره دمحم ابو الفتوح وشرٌكها ، سبك ل -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25195355وفً تارٌخ  235682اٌمن حمدي اللٌثً وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195357وفً تارٌخ  225433ك لٌدها برلم   هشام كامل سٌد ابو العال وشركاه ، سب -  3

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195357وفً تارٌخ  225433اصبح كامل سٌد ابو العال وشركاءه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195314وفً تارٌخ  126633و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    اصبح/ احمد دمحم عبد الفتاح -  5

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195314وفً تارٌخ  126633دمحم عبد الفتاح احمد امٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195314وفً تارٌخ  126633دمحم عبد الفتاح و شرٌكته ، سبك لٌدها برلم    اصبح/ احمد -  7

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  128635ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195318وفً تارٌخ  128635ربٌع دمحم عبد هللا ؼنٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25195325وفً تارٌخ  195322وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 تأشٌر: توصٌة بسٌطة, وصؾ ال

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195325وفً تارٌخ  195322الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

نونى  , تم تعدٌل الكٌان الما25195326وفً تارٌخ  135638مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم ، سبك لٌدها برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25195326وفً تارٌخ  214716سامح فاروق وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 شركة تضامن

,  تم تعدٌل الكٌان المانونى 25195326وفً تارٌخ  214716اصبح شركة سامح فاروق و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25195326وفً تارٌخ  214716سامح فاروق وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195328وفً تارٌخ  186576صالح دمحم شكرى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 ٌر: شركة تضامنالتأش

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195328وفً تارٌخ  139855ادهم دمحم البندارى و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  17

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195328وفً تارٌخ  139855احمد دمحم البندارى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  18

 تأشٌر: توصٌة بسٌطةال

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: احمد على عبد الحمٌد  114757شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195353،  فى تارٌخ :   -  1

 حمود وشرٌكه

الى: ساره دمحم ابو الفتوح  235682ضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة ت  25195355،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكها

الى: ساره دمحم ابو الفتوح  235682توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195355،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكها

الى: خالد عطٌه عبد ربه  222193تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن   25195356،  فى تارٌخ :   -  4

 وشرٌكه

الى: دمحم فوزى الطوٌل  243728توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195311،  فى تارٌخ :   -  5

 وشركاه

الى: شركة النحاس  219729عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بت  25195312،  فى تارٌخ :   -  6

 للمماوالت العامه والتورٌدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: دمحم سٌد حواش  153959توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195313،  فى تارٌخ :   -  7

 وشرٌكه

الى: اصبح / احمد جمال  144145دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتع  25195313،  فى تارٌخ :   -  8

 عبدالحلٌم وشركاه

الى: اصبح/ احمد دمحم عبد  126633توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195314،  فى تارٌخ :   -  9

 الفتاح و شرٌكه

الى: اصبح/ احمد دمحم عبد  126633شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأ  25195314،  فى تارٌخ :   -  15

 الفتاح و شرٌكه

الى: اصبح/ احمد دمحم  126633توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195314،  فى تارٌخ :   -  11

 عبد الفتاح و شرٌكه

الى: شرٌن بهاء الدٌن  213892ة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌط  25195317،  فى تارٌخ :   -  12

 وشرٌكها

الى: شرٌن بهاء الدٌن  213892شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195317،  فى تارٌخ :   -  13

 وشرٌكها

الى: ربٌع دمحم عبد هللا  128635بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر  25195318،  فى تارٌخ :   -  14

 ؼنٌم وشرٌكه

الى: ربٌع دمحم عبد هللا  128635شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195318،  فى تارٌخ :   -  15

 ؼنٌم وشرٌكه

الى: محمود عثمان محمود  92516توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195319،  فى تارٌخ :   -  16

 وشرٌكه

الى: ٌوسؾ رزق هللا  239985توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195319،  فى تارٌخ :   -  17

 وشركاه

الى: مروان خالد السٌد  193928توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195321رٌخ : ،  فى تا  -  18

 الجابرى وشركائه

الى: محمود عبد العزٌز  131664توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195325،  فى تارٌخ :   -  19

 وشرٌكته

الى: محمود عبد العزٌز  131664توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195325خ : ،  فى تارٌ  -  25

 وشرٌكته

الى: محمود عبد العزٌز  131664شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195325،  فى تارٌخ :   -  21

 وشرٌكته

الى: مصطفى عبد المجٌد  239114شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195326،  فى تارٌخ :   -  22

 سلٌم وشركاه

الى: سامح فاروق  214716شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195326،  فى تارٌخ :   -  23

 وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: سامح فاروق  214716تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة   25195326،  فى تارٌخ :   -  24

 وشرٌكه

الى: سامح فاروق  214716شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195326،  فى تارٌخ :   -  25

 وشرٌكه

الى: شركة زنون للصناعه  74632ركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش  25195327،  فى تارٌخ :   -  26

 والتجاره

الى: اسماعٌل كمال  227777توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195327،  فى تارٌخ :   -  27

 وشركاه

 الى: جمال خلٌل وشرٌكه 244988لم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر  25195327،  فى تارٌخ :   -  28

الى: اصبح / حمزه دمحم  228885توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195327،  فى تارٌخ :   -  29

 الطٌب وشرٌكه

اٌهاب اباهٌم توفٌك  الى: 91546توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195327،  فى تارٌخ :   -  35

 وشرٌكه

 الى: دمحم سالمه وشرٌكته 245856توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195328،  فى تارٌخ :   -  31

دارى الى: احمد دمحم البن 139855توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195328،  فى تارٌخ :   -  32

 وشرٌكته

الى: احمد دمحم البندارى  139855شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195328،  فى تارٌخ :   -  33

 وشرٌكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25195353امن  خروجها واستالمها كافة حموله ، تارٌخ : حنان خالد سٌؾ النصر دمحم  شركة تضامن  شرٌن متض -  1

114757 

برلم       25195353حنان خالد سٌؾ النصر دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حموله ، تارٌخ :  -  2

114757 

برلم       25195353المها كافة حموله ، تارٌخ : جالل احمد على عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجها واست -  3

114757 

برلم       25195353جالل احمد على عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حموله ، تارٌخ :  -  4

114757 

ممنوح لالستاذ / دمحم عادل دمحم حلمى احمد دمحم اشرؾ ابو الوفا مروان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽاء التفوٌض ال -  5

 188995برلم       25195353همام العضو المنتدب للشركه فى التولٌع على عمود بٌع اى اصل من اصول الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبد اللطٌؾ طلعت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه الى حك االداره والتولٌع / تفوٌض الشركاء المتضامنٌن  -  6

برلم       25195354فردٌن فى البٌع والتنازل والتصرؾ بكافه اوجه التصرؾ فى اصول الشركه المنموله والعمارٌه ، تارٌخ : من

58458 

برلم       25195354طارق بدرى احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالم كل شرٌن كاافة حموله ، تارٌخ :  -  7

255874 

برلم       25195354فرج شحاته عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالم كل شرٌن كاافة حموله ، تارٌخ :  -  8

255874 

طارق بدرى احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشركاء المتضامنٌن حك االداره و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  9

 255874برلم       25195354تارٌخ : 

فرج شحاته عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشركاء المتضامنٌن حك االداره و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  15

 255874برلم       25195354

برلم       25195354اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  11

91546 

برلم       25195354اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  12

91546 

برلم       25195354اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  13

91546 

برلم       25195354  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعٌل صفته الى موصى ، تارٌخ : اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم -  14

91546 

 91546برلم       25195354عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  15

 91546برلم       25195354ه الى موصى ، تارٌخ : عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعٌل صفت -  16

 91546برلم       25195354عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  17

 91546  برلم     25195354عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعٌل صفته الى موصى ، تارٌخ :  -  18

اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدراه و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن  -  19

المتضامن / اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم و له منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و 

ه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من ؼٌر الحكومٌ

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن 

 91546برلم       25195354مع ، تارٌخ :  باسم الشركه و لمصلح تها و كافه صور التعامل

اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدراه و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن  -  25

ع الجهات الحكومٌه و المتضامن / اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم و له منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌ

ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن 

 91546برلم       25195354و لمصلح تها و كافه صور التعامل مع ، تارٌخ :  باسم الشركه

اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدراه و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن  -  21

م الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و المتضامن / اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم و له منفردا الحك فً التعامل باس

ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حك االلتراض و الرهن سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و 

 91546برلم       25195354باسم الشركه و لمصلح تها و كافه صور التعامل مع ، تارٌخ : 

اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدراه و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن  -  22

و له منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و المتضامن / اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم 

ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

تصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اس

 91546برلم       25195354باسم الشركه و لمصلح تها و كافه صور التعامل مع ، تارٌخ : 

عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له حك االدراه و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن  -  23

/ اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم و له منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و  المتضامن

ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

ات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌك

 91546برلم       25195354باسم الشركه و لمصلح تها و كافه صور التعامل مع ، تارٌخ : 

جمٌع الرسمٌه للشرٌن عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له حك االدراه و التولٌع و المسئولٌه امام  -  24

المتضامن / اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم و له منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و 

ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن  سحب

 91546برلم       25195354باسم الشركه و لمصلح تها و كافه صور التعامل مع ، تارٌخ : 

و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن  عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  له حك االدراه -  25

المتضامن / اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم و له منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و 

جمٌع البنون و المصارؾ من ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن 

 91546برلم       25195354باسم الشركه و لمصلح تها و كافه صور التعامل مع ، تارٌخ : 

طة  شرٌن موصى  له حك االدراه و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الرسمٌه للشرٌن عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌ -  26

المتضامن / اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم و له منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و 

ه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكاف

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االلتراض و الرهن 

 91546برلم       25195354باسم الشركه و لمصلح تها و كافه صور التعامل مع ، تارٌخ : 

ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن اٌهاب  -  27

لؽراضها و كذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و مملتكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات 

ل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع باسم الشركه و لصالحها و له حك فً التعٌٌن و عز

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه 

 91546برلم       25195354ر ، تارٌخ : بالنمض او باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذك

اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن  -  28

رات لؽراضها و كذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و مملتكاتها العمارٌه و االراضً و السٌا

باسم الشركه و لصالحها و له حك فً التعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع 

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه 

 91546برلم       25195354ل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : بالنمض او باالج

اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن  -  29

صول الشركه و مملتكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات لؽراضها و كذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن ال

باسم الشركه و لصالحها و له حك فً التعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع 
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لصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و ا

 91546برلم       25195354بالنمض او باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اٌهاب ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن  -  35

له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و مملتكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات  لؽراضها و كذلن

باسم الشركه و لصالحها و له حك فً التعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع 

ٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذن

 91546برلم       25195354بالنمض او باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

صارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  جمٌع البنون و الم -  31

لؽراضها و كذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و مملتكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات 

و دفع باسم الشركه و لصالحها و له حك فً التعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض 

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه 

 91546برلم       25195354بالنمض او باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم -  32

لؽراضها و كذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و مملتكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات 

الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع  باسم الشركه و لصالحها و له حك فً التعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه 

 91546برلم       25195354بالنمض او باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن  -  33

لؽراضها و كذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و مملتكاتها العمارٌه و االراضً و السٌارات 

الحها و له حك فً التعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع باسم الشركه و لص

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه 

 91546برلم       25195354فوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : بالنمض او باالجل و له حك توكٌل او ت

عمرو ابراهٌم توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و ضمن  -  34

العمارٌه و االراضً و السٌارات لؽراضها و كذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و مملتكاتها 

باسم الشركه و لصالحها و له حك فً التعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع 

الت الشركه و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعام

 91546برلم       25195354بالنمض او باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود حلمى دمحم محمود صبحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع  السٌد /محمود حلمى دمحم  -  35

نٌللى محمود حلمى ولهم  مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع  -دمحم والسٌده  محمود صبحى و السٌده/دٌنا محمود حلمى

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

التسهٌالت وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وعمود المرض والرهن و

 55424برلم       25195355والمصارؾ وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول ، تارٌخ : 

نٌللى محمود حلمى دمحم صبحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع  السٌد /محمود حلمى دمحم  -  36

نٌللى محمود حلمى ولهم  مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة والتولٌع  -مود صبحى و السٌده/دٌنا محمود حلمى دمحم والسٌده مح

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

هادات الضمان وعمود المرض والرهن والتسهٌالت وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وؼلك الحسابات واصدار خطابات وش

 55424برلم       25195355والمصارؾ وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول ، تارٌخ : 

محمود حلمى دمحم محمود صبحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة ومنموالتها وممتلكاتها العمارٌة واآلراضى  -  37

والسٌارات أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع التأمٌنٌات ولهما حك تأسٌس الشركات والتعامل 

فحص الفنى لجمٌع أنواع السٌارات آٌا كان نوعها وجمٌع المعدات الثمٌلة واستخراج رخصها مع المرور وتجدٌد التراخٌص وال
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 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وتجدٌدها ودفع الرسوم والتأمٌنٌات وتؽٌٌر وتحوٌل النمر المعدٌنة وكافة اجراءات المرور والتولٌع على االوراق الخاصة بذلن 

 55424برلم       25195355تارٌخ : والتعامل مع ألسام المرور ونٌابات المرور واستخراج شهادات ، 

نٌللى محمود حلمى دمحم صبحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الشركة ومنموالتها وممتلكاتها العمارٌة واآلراضى  -  38

امل والسٌارات أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع التأمٌنٌات ولهما حك تأسٌس الشركات والتع

مع المرور وتجدٌد التراخٌص والفحص الفنى لجمٌع أنواع السٌارات آٌا كان نوعها وجمٌع المعدات الثمٌلة واستخراج رخصها 

وتجدٌدها ودفع الرسوم والتأمٌنٌات وتؽٌٌر وتحوٌل النمر المعدٌنة وكافة اجراءات المرور والتولٌع على االوراق الخاصة بذلن 

 55424برلم       25195355ونٌابات المرور واستخراج شهادات ، تارٌخ : والتعامل مع ألسام المرور 

محمود حلمى دمحم محمود صبحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البٌانات والمخالفات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل أو  -  39

 55424برلم       25195355بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البٌانات والمخالفات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل أو نٌللى محمود حلمى دمحم صبحى   -  45

 55424برلم       25195355بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       25195355ساره دمحم ابوالفتوح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  41

235682 

برلم       25195355الفتوح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : ساره دمحم ابو -  42

235682 

برلم       25195355ساره دمحم ابوالفتوح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  43

235682 

برلم       25195355شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : ساره دمحم ابوالفتوح  شركة تضامن  مدٌر و  -  44

235682 

برلم       25195355اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  45

235682 

برلم       25195355مه كافة حموله ، تارٌخ : اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستال -  46

235682 

برلم       25195355اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  47

235682 

برلم       25195355تارٌخ : اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ،  -  48

235682 

ساره دمحم ابوالفتوح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  -  49

التعامل مع اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم و

الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن باسم 

الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع 

 235682برلم       25195355كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

ساره دمحم ابوالفتوح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  -  55

ال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعم

الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن باسم 

الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع 

 235682برلم       25195355مبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : ال
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ساره دمحم ابوالفتوح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  -  51

لحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ا

الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن باسم 

تباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مر

 235682برلم       25195355المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : 

ساره دمحم ابوالفتوح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  -  52

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع اؼراضها 

الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن باسم 

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع  الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل

 235682برلم       25195355المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : 

ك فى التعامل باسم الشركة اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الح -  53

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

والتعامل مع الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

كه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك وكذلن باسم الشر

 235682برلم       25195355لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : 

ن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  54

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

جمٌع البنون والمصارؾ  والتعامل مع الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع

وكذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك 

 235682برلم       25195355لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : 

للٌثى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة اٌمن حمدى ا -  55

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

ات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتعامل مع الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطاب

وكذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك 

 235682برلم       25195355لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : 

اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة  -  56

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

ع الجمارن والتخلٌص الجمركى وكذلن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتعامل م

وكذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك 

 235682برلم       25195355دات االذنٌه والتجارٌه ، تارٌخ : لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السن

ساره دمحم ابوالفتوح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  -  57

 235682برلم       25195355بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ساره دمحم ابوالفتوح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  -  58

 235682برلم       25195355بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ساره دمحم ابوالفتوح  توصٌ -  59

 235682برلم       25195355بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ت والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ساره دمحم ابوالفتوح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطا -  65

 235682برلم       25195355بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  61

 235682برلم       25195355النمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : الشركة ب

اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  62

 235682برلم       25195355ر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌ

اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  63

 235682برلم       25195355الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اٌمن حمدى اللٌثى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  64

 235682برلم       25195355الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 95674برلم       25195356ن  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعضو مجلس اداره ، تارٌخ : دمحم حسن جمال عو -  65

برلم       25195356حسن جمال ابوالمعاطى عون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس اداره ، تارٌخ :  -  66

95674 

برلم       25195356فرح حسن جمال ابوالمعاطً عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس اداره ، تارٌخ :  -  67

95674 

 95674برلم       25195356منى حامد ابو بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو مجلس اداره ، تارٌخ :  -  68

 95674برلم       25195356مجلس ادارة  وعضو مجلس اداره ، تارٌخ :  كرٌم حسن جمال  شركة مساهمة  عضو -  69

دمحم حسن جمال عون  شركة مساهمة  عضو منتدب  تحدٌد مده مجلس االداره لمده جدٌده وذات الصالحٌات واالختصاصات  -  75

 95674برلم       25195356كما هً فً السجل دون تعدٌل ، تارٌخ : 

عاطى عون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد مده مجلس االداره لمده جدٌده وذات الصالحٌات حسن جمال ابوالم -  71

 95674برلم       25195356واالختصاصات كما هً فً السجل دون تعدٌل ، تارٌخ : 

ٌده وذات فرح حسن جمال ابوالمعاطً عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد مده مجلس االداره لمده جد -  72

 95674برلم       25195356الصالحٌات واالختصاصات كما هً فً السجل دون تعدٌل ، تارٌخ : 

منى حامد ابو بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد مده مجلس االداره لمده جدٌده وذات الصالحٌات  -  73

 95674لم   بر    25195356واالختصاصات كما هً فً السجل دون تعدٌل ، تارٌخ : 

كرٌم حسن جمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد مده مجلس االداره لمده جدٌده وذات الصالحٌات  -  74

 95674برلم       25195356واالختصاصات كما هً فً السجل دون تعدٌل ، تارٌخ : 

عن الشركة وعن انفراد كل من رئٌس مجلس  دمحم حسن جمال عون  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌملن حك االداره والتولٌع -  75

الموافمه على تفوٌض السٌد حسن جمال  -االداره واعضاء مجلس االداره المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌندبه المجلس لهذا الؽرض 

ن وتمدٌم ابوالمعاطى فى فتح حسابات للشركة لدى البنون فى التولٌع باسم الشركة وعنها منفردا تفوٌض سٌادته للتعامل مع البنو

الضمانات الالزمه لها ورهن الشركة امام البنون والمؤسسات المالٌه والبٌع والشراء النهائٌه للشهر العمارى  ٌملن حك التولٌع على 

 95674برلم       25195356كافة انواع عمود االلتراض والرهون والتوكٌالت ، تارٌخ : 

ٌس مجلس ادارة  ٌملن حك االداره والتولٌع عن الشركة وعن انفراد كل حسن جمال ابوالمعاطى عون  شركة مساهمة  رئ -  76

الموافمه على تفوٌض السٌد  -من رئٌس مجلس االداره واعضاء مجلس االداره المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌندبه المجلس لهذا الؽرض 

ها منفردا تفوٌض سٌادته للتعامل مع حسن جمال ابوالمعاطى فى فتح حسابات للشركة لدى البنون فى التولٌع باسم الشركة وعن

البنون وتمدٌم الضمانات الالزمه لها ورهن الشركة امام البنون والمؤسسات المالٌه والبٌع والشراء النهائٌه للشهر العمارى  ٌملن حك 

 95674برلم       25195356التولٌع على كافة انواع عمود االلتراض والرهون والتوكٌالت ، تارٌخ : 
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رح حسن جمال ابوالمعاطً عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك االداره والتولٌع عن الشركة وعن انفراد ف -  77

الموافمه على تفوٌض  -كل من رئٌس مجلس االداره واعضاء مجلس االداره المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌندبه المجلس لهذا الؽرض 

شركة لدى البنون فى التولٌع باسم الشركة وعنها منفردا تفوٌض سٌادته للتعامل مع السٌد حسن جمال ابوالمعاطى فى فتح حسابات لل

البنون وتمدٌم الضمانات الالزمه لها ورهن الشركة امام البنون والمؤسسات المالٌه والبٌع والشراء النهائٌه للشهر العمارى  ٌملن حك 

 95674برلم       25195356، تارٌخ : التولٌع على كافة انواع عمود االلتراض والرهون والتوكٌالت 

منى حامد ابو بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك االداره والتولٌع عن الشركة وعن انفراد كل من رئٌس  -  78

الموافمه على تفوٌض السٌد حسن  -مجلس االداره واعضاء مجلس االداره المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌندبه المجلس لهذا الؽرض 

مال ابوالمعاطى فى فتح حسابات للشركة لدى البنون فى التولٌع باسم الشركة وعنها منفردا تفوٌض سٌادته للتعامل مع البنون ج

وتمدٌم الضمانات الالزمه لها ورهن الشركة امام البنون والمؤسسات المالٌه والبٌع والشراء النهائٌه للشهر العمارى  ٌملن حك 

 95674برلم       25195356ود االلتراض والرهون والتوكٌالت ، تارٌخ : التولٌع على كافة انواع عم

كرٌم حسن جمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك االداره والتولٌع عن الشركة وعن انفراد كل من رئٌس  -  79

موافمه على تفوٌض السٌد حسن ال -مجلس االداره واعضاء مجلس االداره المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌندبه المجلس لهذا الؽرض 

جمال ابوالمعاطى فى فتح حسابات للشركة لدى البنون فى التولٌع باسم الشركة وعنها منفردا تفوٌض سٌادته للتعامل مع البنون 

حك وتمدٌم الضمانات الالزمه لها ورهن الشركة امام البنون والمؤسسات المالٌه والبٌع والشراء النهائٌه للشهر العمارى  ٌملن 

 95674برلم       25195356التولٌع على كافة انواع عمود االلتراض والرهون والتوكٌالت ، تارٌخ : 

دمحم حسن جمال عون  شركة مساهمة  عضو منتدب  لصالح البنون والمصارؾ المحلٌه واالجنبٌه والحصول علٌها والسحب  -  85

االداره فً هذا الشان وكذلن له الحك فً تمثٌل الشركه امام الشهر  منها وبدون حدود لصوي مع منحه الصالحٌات الكامله لمجلس

العماري وجمٌع الجهات الحكومٌه الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وله الحك فً تفوٌض مدٌري الشركه او الموظفٌن او الؽٌر فً التعامل مع 

وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر من  المصارؾ والبنون المحلٌه واالجنبٌه وكذلن السحب واالٌداع   للنفس والؽٌر وتفوٌض

 95674برلم       25195356اضافه ان ٌكون حك التولٌع عن الشركه ، تارٌخ :  -صالحٌات 

حسن جمال ابوالمعاطى عون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لصالح البنون والمصارؾ المحلٌه واالجنبٌه والحصول  -  81

وي مع منحه الصالحٌات الكامله لمجلس االداره فً هذا الشان وكذلن له الحك فً تمثٌل علٌها والسحب منها وبدون حدود لص

الشركه امام الشهر العماري وجمٌع الجهات الحكومٌه الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وله الحك فً تفوٌض مدٌري الشركه او الموظفٌن او 

سحب واالٌداع   للنفس والؽٌر وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او الؽٌر فً التعامل مع المصارؾ والبنون المحلٌه واالجنبٌه وكذلن ال

 95674برلم       25195356اضافه ان ٌكون حك التولٌع عن الشركه ، تارٌخ :  -بعض ماذكر من صالحٌات 

فرح حسن جمال ابوالمعاطً عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لصالح البنون والمصارؾ المحلٌه واالجنبٌه  -  82

لحصول علٌها والسحب منها وبدون حدود لصوي مع منحه الصالحٌات الكامله لمجلس االداره فً هذا الشان وكذلن له الحك فً وا

تمثٌل الشركه امام الشهر العماري وجمٌع الجهات الحكومٌه الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وله الحك فً تفوٌض مدٌري الشركه او 

رؾ والبنون المحلٌه واالجنبٌه وكذلن السحب واالٌداع   للنفس والؽٌر وتفوٌض وتوكٌل الموظفٌن او الؽٌر فً التعامل مع المصا

 95674برلم       25195356اضافه ان ٌكون حك التولٌع عن الشركه ، تارٌخ :  -الؽٌر فى كل او بعض ماذكر من صالحٌات 

مصارؾ المحلٌه واالجنبٌه والحصول علٌها منى حامد ابو بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لصالح البنون وال -  83

والسحب منها وبدون حدود لصوي مع منحه الصالحٌات الكامله لمجلس االداره فً هذا الشان وكذلن له الحك فً تمثٌل الشركه امام 

الؽٌر فً  الشهر العماري وجمٌع الجهات الحكومٌه الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وله الحك فً تفوٌض مدٌري الشركه او الموظفٌن او

التعامل مع المصارؾ والبنون المحلٌه واالجنبٌه وكذلن السحب واالٌداع   للنفس والؽٌر وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض 

 95674برلم       25195356اضافه ان ٌكون حك التولٌع عن الشركه ، تارٌخ :  -ماذكر من صالحٌات 

ادارة  لصالح البنون والمصارؾ المحلٌه واالجنبٌه والحصول علٌها كرٌم حسن جمال  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  84

والسحب منها وبدون حدود لصوي مع منحه الصالحٌات الكامله لمجلس االداره فً هذا الشان وكذلن له الحك فً تمثٌل الشركه امام 

ي الشركه او الموظفٌن او الؽٌر فً الشهر العماري وجمٌع الجهات الحكومٌه الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وله الحك فً تفوٌض مدٌر

التعامل مع المصارؾ والبنون المحلٌه واالجنبٌه وكذلن السحب واالٌداع   للنفس والؽٌر وتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض 

 95674برلم       25195356اضافه ان ٌكون حك التولٌع عن الشركه ، تارٌخ :  -ماذكر من صالحٌات 
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عون  شركة مساهمة  عضو منتدب  لكل من حسن جمال ابو المعاطً عون رئٌس مجلس االداره والعضو دمحم حسن جمال  -  85

برلم       25195356المنتدب ودمحم حسن جمال عون عضو منتدب و عضو مجلس االداره منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

95674 

لكل من حسن جمال ابو المعاطً عون رئٌس مجلس  حسن جمال ابوالمعاطى عون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  -  86

    25195356االداره والعضو المنتدب ودمحم حسن جمال عون عضو منتدب و عضو مجلس االداره منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 95674برلم   

اطً عون رئٌس مجلس فرح حسن جمال ابوالمعاطً عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لكل من حسن جمال ابو المع -  87

    25195356االداره والعضو المنتدب ودمحم حسن جمال عون عضو منتدب و عضو مجلس االداره منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 95674برلم   

منى حامد ابو بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لكل من حسن جمال ابو المعاطً عون رئٌس مجلس االداره  -  88

برلم       25195356نتدب ودمحم حسن جمال عون عضو منتدب و عضو مجلس االداره منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : والعضو الم

95674 

كرٌم حسن جمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لكل من حسن جمال ابو المعاطً عون رئٌس مجلس االداره والعضو  -  89

برلم       25195356مجلس االداره منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ :  المنتدب ودمحم حسن جمال عون عضو منتدب و عضو

95674 

برلم       25195356دمحم حسن جمال عون  شركة مساهمة  عضو منتدب  عضو مجلس ادارة ؼٌر معٌن ، تارٌخ :  -  95

95674 

    25195356معٌن ، تارٌخ : حسن جمال ابوالمعاطى عون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر  -  91

 95674برلم   

فرح حسن جمال ابوالمعاطً عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر معٌن ، تارٌخ :  -  92

 95674برلم       25195356

برلم       25195356منى حامد ابو بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر معٌن ، تارٌخ :  -  93

95674 

برلم       25195356كرٌم حسن جمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر معٌن ، تارٌخ :  -  94

95674 

لطب عبد المطلب لطب عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات فى  -  95

التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع الخاص والعام وابرام كافة العمود والمشارطات التى تتعلك بالشركة وكذلن 

سابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات الضمان وااللتراض مع البنون ، تارٌخ : التعامل مع البنون فى فتح ح

 256455برلم       25195356

لطب عبد المطلب لطب عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات فى  -  96

ٌر حكومٌه والمطاع الخاص والعام وابرام كافة العمود والمشارطات التى تتعلك بالشركة وكذلن التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽ

التعامل مع البنون فى فتح حسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات الضمان وااللتراض مع البنون ، تارٌخ : 

 256455برلم       25195356

رحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات فى لطب عبد المطلب لطب عبد ال -  97

التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع الخاص والعام وابرام كافة العمود والمشارطات التى تتعلك بالشركة وكذلن 

ات واستصدار خطابات الضمان وااللتراض مع البنون ، تارٌخ : التعامل مع البنون فى فتح حسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌك

 256455برلم       25195356
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لطب عبد المطلب لطب عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات فى  -  98

وابرام كافة العمود والمشارطات التى تتعلك بالشركة وكذلن التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع الخاص والعام 

التعامل مع البنون فى فتح حسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات الضمان وااللتراض مع البنون ، تارٌخ : 

 256455برلم       25195356

 199792برلم       25195356المتضامن ، تارٌخ :  نادر نبٌل زكً مجلً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن -  99

برلم       25195356هشام خالد عطٌه عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  155

222193 

برلم       25195356هشام خالد عطٌه عبد ربه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  151

222193 

 222193برلم       25195356دمحم صالح عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  152

 222193برلم       25195356دمحم صالح عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  153

مه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله للطرفٌن  االول ماركوس فتحً مكٌن سال -  154

والثانً مجتمعٌن او  منفردٌن  ولهما فً سبٌل ذلن كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ا ٌلزم وااللتراض والرهن واالستدانه من البنون وفتح الحسابات باسم حكومٌه واالدارٌه والضرائب والتعامل مع البنون فً كل م

 242416برلم       25195357الشركه وصرؾ الشٌكات وابرام العمود وعمد الصفمات ، تارٌخ : 

احمد  -شرٌؾ احمد شولً انور حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح للشرٌن/ شرٌؾ احمد شولً انور حسٌن -  155

 73551برلم       25195357ور حسٌن الشرٌؾ لهما حك االداره والتولٌع منفردٌن ، تارٌخ : شولى ان

    25195357فراج ٌوسؾ المنوفً شبٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصً الً متشامن ، تارٌخ :  -  156

 225433برلم   

    25195357ضامن  تعدٌل صفته من موصً الً متشامن ، تارٌخ : فراج ٌوسؾ المنوفً شبٌب  شركة تضامن  شرٌن مت -  157

 225433برلم   

    25195357فراج ٌوسؾ المنوفً شبٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصً الً متشامن ، تارٌخ :  -  158

 225433برلم   

    25195357صفته من موصً الً متشامن ، تارٌخ :  فراج ٌوسؾ المنوفً شبٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل -  159

 225433برلم   

هشام دمحم عادل حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انهاء تعٌٌنه كعضو مجلس االدارة ممثال عن البنن االهلى  -  115

 232995  برلم     25195357، تارٌخ :  2519/1/27المصرى بناء على خطاب البنن االهلى المصرى بتارٌخ 

مٌشٌل سامى رٌاض ممار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انهاء تعٌٌنه كعضو مجلس االدارة ممثال عن البنن االهلى  -  111

 232995برلم       25195357، تارٌخ :  2519/1/27المصرى بناء على خطاب البنن االهلى المصرى بتارٌخ 

ضو مجلس ادارة  بشركه النٌل المابضه للتنمٌه واالستثمار ممثال عن البنن االهلً هشام دمحم عادل حسٌن  شركة مساهمة  ع -  112

لرار الساده اعضاء مجلس االداره باالجماع الموافمه على تعٌٌن االستاذ/هشام دمحم عادل - 2519/1/27المصري وذلن اعتبارا من 

تً ٌنص علٌها النظام االساسً للشركه واللوائح والموانٌن حسٌن )رئٌسا لمجلس اداره الشركة  ومنحه كامل الصالحٌات والسلطات ال

ذات الصله بصفته رئٌس مجلس اداره الشركة وكذا منحه كامل صالحٌات رئٌس مجلس االداره المؤشر بها فى السجل التجارى بما 

 232995برلم       25195357فٌها صالحٌات التولٌع امام البنون تشكٌل مجلس ، تارٌخ : 
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ٌل سامى رٌاض ممار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بشركه النٌل المابضه للتنمٌه واالستثمار ممثال عن البنن مٌش -  113

لرار الساده اعضاء مجلس االداره باالجماع الموافمه على تعٌٌن االستاذ/هشام دمحم - 2519/1/27االهلً المصري وذلن اعتبارا من 

ومنحه كامل الصالحٌات والسلطات التً ٌنص علٌها النظام االساسً للشركه واللوائح  عادل حسٌن )رئٌسا لمجلس اداره الشركة 

والموانٌن ذات الصله بصفته رئٌس مجلس اداره الشركة وكذا منحه كامل صالحٌات رئٌس مجلس االداره المؤشر بها فى السجل 

 232995برلم       25195357التجارى بما فٌها صالحٌات التولٌع امام البنون تشكٌل مجلس ، تارٌخ : 

هشام دمحم عادل حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االداره : البنن االهلً المصري )هشام دمحم عادل حسٌن( رئٌس  -  114

بنن مصر)فوزى احمد ابراهٌم -االعضاء من ذوى الخبره)اسامه دمحم خلٌل ابراهٌم(عضو مجلس االداره المنتدب-مجلس االداره

كرٌم عادل -االعضاء المستملٌن من ذوى الخبرة)شرٌؾ سمٌر محمود -بنن الماهره)عضوٌه شاؼره( -ضو مجلس االدارهالدهشان(ع

 232995برلم       25195357دمحم مصطفى فهمً( عضو مجلس اداره مستمل ، تارٌخ : -محمود

الهلً المصري )هشام دمحم عادل حسٌن( مٌشٌل سامى رٌاض ممار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االداره : البنن ا -  115

بنن مصر)فوزى احمد -االعضاء من ذوى الخبره)اسامه دمحم خلٌل ابراهٌم(عضو مجلس االداره المنتدب-رئٌس مجلس االداره

-االعضاء المستملٌن من ذوى الخبرة)شرٌؾ سمٌر محمود -بنن الماهره)عضوٌه شاؼره( -ابراهٌم الدهشان(عضو مجلس االداره

 232995برلم       25195357دمحم مصطفى فهمً( عضو مجلس اداره مستمل ، تارٌخ : -ادل محمودكرٌم ع

برلم       25195315عازر حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  116

121555 

برلم       25195315لم كافه حموله ، تارٌخ : عازر حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واست -  117

121555 

برلم       25195315بٌشوي وجدى حلمى عزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  118

121555 

برلم       25195315بٌشوي وجدى حلمى عزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  119

121555 

المدٌر العام صالحٌه -شرٌؾ مختار عبدالحمٌد عفٌفً  شركة مساهمة  مدٌر عام  منح المهندس/شرٌؾ مختار عبدالحمٌد  -  125

فً حدود مائتً الؾ جنٌه والتولٌع على خطابات الضمان االبتدائٌه -( 1954/11/3التولٌع  مع االستاذ/مصطفى السٌد فضل)

المالحٌه ومستندات االستٌراد بدون حدود لصوى مع بماء بالى صالحٌات التولٌع كما هً دون اي تؽٌٌر ، تارٌخ : والدفعه الممدمه و

 69474برلم       25195315

عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه بتارٌخ  -  121

 -1وافمت الجمعٌه علً انتخاب كا من  -تم االتً : 2518/11/22ٌها من لبل هٌئه االستثمار بتارٌخ والمصدق عل 2518/5/22

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  -3السٌد االستاذ/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر  -2السٌد االستاذ/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي 

عضو مجلس اداره من  -السٌد االستاذ/ محمود ابراهٌم محمود علً -1 عرفه موالٌد اعضاء مجلس اداره وتم الموافمه علً تعٌٌن

 139797برلم       25195315عضو مجلس اداره ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : -السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -2ذوي الخبره 

ه العامه العادٌه بتارٌخ عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌ -  122

 -1وافمت الجمعٌه علً انتخاب كا من  -تم االتً : 2518/11/22والمصدق علٌها من لبل هٌئه االستثمار بتارٌخ  2518/5/22

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  -3السٌد االستاذ/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر  -2السٌد االستاذ/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي 

عضو مجلس اداره من  -السٌد االستاذ/ محمود ابراهٌم محمود علً -1الٌد اعضاء مجلس اداره وتم الموافمه علً تعٌٌن عرفه مو

 139797برلم       25195315عضو مجلس اداره ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : -السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -2ذوي الخبره 

ة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه بتارٌخ عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌط -  123

 -1وافمت الجمعٌه علً انتخاب كا من  -تم االتً : 2518/11/22والمصدق علٌها من لبل هٌئه االستثمار بتارٌخ  2518/5/22

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  -3نتصر السٌد االستاذ/ احمد شولً دمحم السٌد م -2السٌد االستاذ/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عضو مجلس اداره من  -السٌد االستاذ/ محمود ابراهٌم محمود علً -1عرفه موالٌد اعضاء مجلس اداره وتم الموافمه علً تعٌٌن 

 139797برلم       25195315عضو مجلس اداره ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : -السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -2ذوي الخبره 

عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه بتارٌخ  -  124

 -1وافمت الجمعٌه علً انتخاب كا من  -تم االتً : 2518/11/22والمصدق علٌها من لبل هٌئه االستثمار بتارٌخ  2518/5/22

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  -3السٌد االستاذ/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر  -2 السٌد االستاذ/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي

عضو مجلس اداره من  -السٌد االستاذ/ محمود ابراهٌم محمود علً -1عرفه موالٌد اعضاء مجلس اداره وتم الموافمه علً تعٌٌن 

 139797برلم       25195315ر متفرغ ، تارٌخ : عضو مجلس اداره ؼٌ-السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -2ذوي الخبره 

حسن صالح حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره و التولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون ،  -  125

 223938برلم       25195315تارٌخ : 

ة والتولٌع منفردا وله  حك التعامل باسم الشركة مجدى حسن مٌهوب سعد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدار -  126

وضمن اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼً رالحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن 

ت باسم الشركة امام التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى فتح وؼلك الحسابا

البنون وله حك السحب واالٌداع واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم 

 167939برلم       25195311الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله  حك التعامل باسم الشركة   مجدى حسن مٌهوب سعد  شركة تضامن -  127

وضمن اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼً رالحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن 

له الحك فى فتح وؼلك الحسابات باسم الشركة امام التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات و

البنون وله حك السحب واالٌداع واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم 

 167939برلم       25195311الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

ى حسن مٌهوب سعد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله  حك التعامل باسم الشركة مجد -  128

وضمن اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼً رالحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن 

اٌداع والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى فتح وؼلك الحسابات باسم الشركة امام التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب و

البنون وله حك السحب واالٌداع واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم 

 167939برلم       25195311الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

مجدى حسن مٌهوب سعد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله  حك التعامل باسم الشركة  -  129

وضمن اؼراضها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼً رالحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن 

ٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى فتح وؼلك الحسابات باسم الشركة امام التعامل مع جم

البنون وله حك السحب واالٌداع واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم 

 167939برلم       25195311على عمود ، تارٌخ : الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع 

مجدى حسن مٌهوب سعد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشراء وااللتراض والرهن والبٌه الصول الشركه وممتلكاتها  -  135

فع كافه والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة ولبض ود

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضً والتولٌع على تلن العمود 

 167939برلم       25195311مصلحه الشهر العماري والتوثٌك وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : امام 

مجدى حسن مٌهوب سعد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشراء وااللتراض والرهن والبٌه الصول الشركه وممتلكاتها  -  131

راء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة ولبض ودفع كافه والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً اج

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

لمنموالت والعمارات واالراضً والتولٌع على تلن العمود الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع وا

 167939برلم       25195311امام مصلحه الشهر العماري والتوثٌك وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وممتلكاتها  مجدى حسن مٌهوب سعد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشراء وااللتراض والرهن والبٌه الصول الشركه -  132

والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة ولبض ودفع كافه 

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

نمد او باالجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضً والتولٌع على تلن العمود الشركة بال

 167939برلم       25195311امام مصلحه الشهر العماري والتوثٌك وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  الشراء وااللتراض والرهن والبٌه الصول الشركه وممتلكاتها  مجدى حسن مٌهوب سعد  شركة تضامن  -  133

والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة ولبض ودفع كافه 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع 

الشركة بالنمد او باالجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضً والتولٌع على تلن العمود 

 167939برلم       25195311امام مصلحه الشهر العماري والتوثٌك وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

برلم       25195311سامح مالن صلٌب ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  134

241568 

دمحم محسن ٌوسؾ عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌمثل المدٌر الشركه فً عاللتها مع الؽٌر منفردا فً هذا  -  135

لطات للتعامل باسمها و اجراء كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و علً االخص تعٌٌن و ولؾ الصدد اوسع الس

و عزل وكالء و مستخدمً الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و 

م جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد و االجل و تسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه و ابرا

 243728برلم       25195311له شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ، تارٌخ : 

مع الؽٌر منفردا فً هذا  دمحم محسن ٌوسؾ عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌمثل المدٌر الشركه فً عاللتها -  136

الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها و اجراء كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و علً االخص تعٌٌن و ولؾ 

و عزل وكالء و مستخدمً الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و 

د كافه السندات االذنٌه التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد و االجل و تسدٌ

 243728برلم       25195311له شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ، تارٌخ : 

متضامن  ٌمثل المدٌر الشركه فً عاللتها مع الؽٌر منفردا فً هذا الصدد  دمحم احمد عبد ربة الطوٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  137

اوسع السلطات للتعامل باسمها و اجراء كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و علً االخص تعٌٌن و ولؾ و 

ه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و عزل وكالء و مستخدمً الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و لبض و دفع كاف

تسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد و االجل و 

 243728برلم       25195311له شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ، تارٌخ : 

احمد عبد ربة الطوٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌمثل المدٌر الشركه فً عاللتها مع الؽٌر منفردا فً هذا الصدد دمحم  -  138

اوسع السلطات للتعامل باسمها و اجراء كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه و علً االخص تعٌٌن و ولؾ و 

هم و اجورهم و مكافاتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و عزل وكالء و مستخدمً الشركه و تحدٌد مرتبات

تسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد و االجل و 

 243728برلم       25195311له شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ، تارٌخ : 

دمحم محسن ٌوسؾ عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و تمثٌل الشركه امام جمٌع الهٌئات و المؤسسات و التولٌع  -  139

علً كافه العمود المبرمه باسم الشركه فٌما ٌخص بؽرض الشركه وٌحك له توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً ذلن  اما التولٌع علً 

الخاصه بالشركه و السحب و االٌداع بالبنون و المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون و بٌع المحالت التجارٌه و  الشٌكات

برلم       25195311العمارات و الرهون فال ٌجوز اجراؤها اال بتولٌع الشرٌن دمحم فوزي عبد المحسن لطب منفردا ، تارٌخ : 

243728 

لوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و تمثٌل الشركه امام جمٌع الهٌئات و المؤسسات و التولٌع دمحم محسن ٌوسؾ عبدا -  145

علً كافه العمود المبرمه باسم الشركه فٌما ٌخص بؽرض الشركه وٌحك له توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً ذلن  اما التولٌع علً 

ٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون و بٌع المحالت التجارٌه و الشٌكات الخاصه بالشركه و السحب و االٌداع بالبنون و المروض ؼ
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برلم       25195311العمارات و الرهون فال ٌجوز اجراؤها اال بتولٌع الشرٌن دمحم فوزي عبد المحسن لطب منفردا ، تارٌخ : 

243728 

جمٌع الهٌئات و المؤسسات و التولٌع علً  دمحم احمد عبد ربة الطوٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و تمثٌل الشركه امام -  141

كافه العمود المبرمه باسم الشركه فٌما ٌخص بؽرض الشركه وٌحك له توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً ذلن  اما التولٌع علً الشٌكات 

ٌه و العمارات و الخاصه بالشركه و السحب و االٌداع بالبنون و المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون و بٌع المحالت التجار

 243728برلم       25195311الرهون فال ٌجوز اجراؤها اال بتولٌع الشرٌن دمحم فوزي عبد المحسن لطب منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبد ربة الطوٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و تمثٌل الشركه امام جمٌع الهٌئات و المؤسسات و التولٌع علً  -  142

لمبرمه باسم الشركه فٌما ٌخص بؽرض الشركه وٌحك له توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً ذلن  اما التولٌع علً الشٌكات كافه العمود ا

الخاصه بالشركه و السحب و االٌداع بالبنون و المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون و بٌع المحالت التجارٌه و العمارات و 

 243728برلم       25195311لشرٌن دمحم فوزي عبد المحسن لطب منفردا ، تارٌخ : الرهون فال ٌجوز اجراؤها اال بتولٌع ا

دمحم سعٌد حسن السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه علً تعٌٌن السٌد/دمحم سعٌد حسن السٌد فً مجلس اداره  -  143

لحٌن  2519/1/16ٌن دمحم خٌري وذلن اعتبارا من الشركه ممثال عن مصرؾ ابو ظبً االسالمً مصر بدال من السٌده/ لٌلً حس

رئٌسا لمجلس االداره -اعتماد التعٌٌن من الجمعٌه العامه العادٌه للشركه المادمه  الموافمه علً تعٌٌن السٌد/دمحم سعٌد حسن السٌد

صاصات االتٌه: بٌع وان ٌكون لسٌادته حك التولٌع عن الشركه منفردا وان ٌكون له االخت 2519/1/16وعضو منتدب بدء من 

 159459برلم       25195311وشراء االسهم فً حدود ملٌون جنٌه للصفمه الواحده وما ، تارٌخ : 

-دمحم سعٌد حسن السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  زاد عن ذلن ٌكون من اختصاص مجلس اداره الشركه -  144

-مارٌه والمادٌه للشركة كما له الحك فى توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكرااللتراض من البنون للشركة بضمان كافه الممومات الع

استصدار -تخوٌل سٌادته فى حك رهن اصول الشركة دون حك البٌع كما ٌكون له حك توكٌل الؽٌر من العاملٌن بالشركه فٌما ذكر 

ح من ٌراه لمباشره الدعاوى من وضد الشركة توكٌل عام لضائً طبما للنموذج المعد فً مأمورٌات الشهر العماري والتوثٌك لصال

 159459برلم       25195311امام جمٌع المحاكم والتولٌع امام الشهر العماري او من ٌفوضه على ، تارٌخ : 

التولٌع عن الشركة او من ٌفوضه لدى -دمحم سعٌد حسن السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافه العمود عن الشركة -  145

التولٌع على تعدٌالت مواد النظام االساسً للشركه -ه الشهر العماري واداره المرور لبٌع او شراء اى وسائل انتمال للشركهمصلح

امام مأمورٌات الشهر العماري وامام كافه الهٌئات االدارٌه المختصه على ان تحدد المخصصات المالٌه لسٌادته فى الجلسه المادمه 

 159459برلم       25195311لجمعٌه العامه العادٌه للشركه المادمه ، تارٌخ : لحٌن اعتماد التعٌٌن من ا

واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  146

ادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات اع -: 2519/3/4بتارٌخ  7بمرار رئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات المصرٌه رلم 

السٌد  -2السٌد المهندس/ محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -1 -المصرٌه علً النحو التالً :

بهذا ٌعمل  -السٌد المهندس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود اعضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن -3المهندس/ حسن ٌحً حسن احمد 

 66989برلم       25195311وعلً المطاعات المعنٌه تنفٌذ المرار ، تارٌخ :  2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 

واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  147

اعادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات  -: 2519/3/4بتارٌخ  7المصرٌه رلم بمرار رئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات 

السٌد  -2السٌد المهندس/ محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -1 -المصرٌه علً النحو التالً :

ٌعمل بهذا  -عضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن السٌد المهندس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود ا-3المهندس/ حسن ٌحً حسن احمد 

 66989برلم       25195311وعلً المطاعات المعنٌه تنفٌذ المرار ، تارٌخ :  2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 

واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  148

اعادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات  -: 2519/3/4بتارٌخ  7ئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات المصرٌه رلم بمرار ر

السٌد  -2السٌد المهندس/ محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -1 -المصرٌه علً النحو التالً :

ٌعمل بهذا  -دس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود اعضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن السٌد المهن-3المهندس/ حسن ٌحً حسن احمد 

 66989برلم       25195311وعلً المطاعات المعنٌه تنفٌذ المرار ، تارٌخ :  2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 
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واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  149

اعادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات  -: 2519/3/4بتارٌخ  7بمرار رئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات المصرٌه رلم 

السٌد  -2السٌد المهندس/ محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -1 -المصرٌه علً النحو التالً :

ٌعمل بهذا  -السٌد المهندس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود اعضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن -3ندس/ حسن ٌحً حسن احمد المه

 66989برلم       25195311وعلً المطاعات المعنٌه تنفٌذ المرار ، تارٌخ :  2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 

واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم   محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة -  155

اعادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات  -: 2519/3/4بتارٌخ  7بمرار رئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات المصرٌه رلم 

السٌد  -2الداره والعضو المنتدب السٌد المهندس/ محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس ا -1 -المصرٌه علً النحو التالً :

ٌعمل بهذا  -السٌد المهندس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود اعضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن -3المهندس/ حسن ٌحً حسن احمد 

 66989برلم       25195311وعلً المطاعات المعنٌه تنفٌذ المرار ، تارٌخ :  2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 

واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562حمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم م -  151

اعادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات  -: 2519/3/4بتارٌخ  7بمرار رئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات المصرٌه رلم 

السٌد  -2محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد المهندس/  -1 -المصرٌه علً النحو التالً :

ٌعمل بهذا  -السٌد المهندس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود اعضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن -3المهندس/ حسن ٌحً حسن احمد 

 66989برلم       25195311: وعلً المطاعات المعنٌه تنفٌذ المرار ، تارٌخ  2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 

واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  152

اعادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات  -: 2519/3/4بتارٌخ  7بمرار رئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات المصرٌه رلم 

السٌد  -2السٌد المهندس/ محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -1 -النحو التالً : المصرٌه علً

ٌعمل بهذا  -السٌد المهندس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود اعضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن -3المهندس/ حسن ٌحً حسن احمد 

 66989برلم       25195311طاعات المعنٌه تنفٌذ المرار ، تارٌخ : وعلً الم 2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 

واٌضا التاشٌر  2515لسنة  1562محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  153

اعادة تشكٌل مجلس اداره شركه الكراكات  -: 2519/3/4بتارٌخ  7بمرار رئٌس  الجمعٌه العامه لشركه الكراكات المصرٌه رلم 

السٌد  -2لمهندس/ محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد ا -1 -المصرٌه علً النحو التالً :

ٌعمل بهذا  -السٌد المهندس/ دمحم دمحم عبدالوهاب ابوالسعود اعضاء مجلس اداره ؼٌر متفرؼٌن -3المهندس/ حسن ٌحً حسن احمد 

 66989برلم       25195311، تارٌخ : وعلً المطاعات المعنٌه تنفٌذ المرار  2519/3/4المرار اعتبارا من تارٌخ 

نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌما ٌخصه  -  154

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -لتصبح شركه الكراكات المصرٌه  2515/ 1562طبما لمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 66989برلم       25195311، تارٌخ :  1991لسنه  253للري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم المابضه 

نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌما ٌخصه  -  155

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -ات المصرٌه لتصبح شركه الكراك 2515/ 1562طبما لمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 66989برلم       25195311، تارٌخ :  1991لسنه  253المابضه للري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم 

نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌما ٌخصه  -  156

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -لتصبح شركه الكراكات المصرٌه  2515/ 1562رئٌس مجلس الوزراء رلم  طبما لمرار

 66989برلم       25195311، تارٌخ :  1991لسنه  253المابضه للري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم 

نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -ا ٌخصه محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌم -  157

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -لتصبح شركه الكراكات المصرٌه  2515/ 1562طبما لمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 66989برلم       25195311، تارٌخ :  1991لسنه  253المابضه للري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم 
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نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌما ٌخصه  محمود دمحم -  158

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -لتصبح شركه الكراكات المصرٌه  2515/ 1562طبما لمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 66989برلم       25195311تارٌخ :  ، 1991لسنه  253المابضه للري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم 

نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌما ٌخصه  -  159

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -لتصبح شركه الكراكات المصرٌه  2515/ 1562طبما لمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 66989برلم       25195311، تارٌخ :  1991لسنه  253لري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم المابضه ل

نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌما ٌخصه  -  165

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -ت المصرٌه لتصبح شركه الكراكا 2515/ 1562طبما لمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 66989برلم       25195311، تارٌخ :  1991لسنه  253المابضه للري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم 

نمل بتعٌه شركه الكراكات المصرٌه  -محمود دمحم الحسٌنً ؼلوش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل فٌما ٌخصه  -  161

شركه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه -لتصبح شركه الكراكات المصرٌه  2515/ 1562رئٌس مجلس الوزراء رلم طبما لمرار 

 66989برلم       25195311، تارٌخ :  1991لسنه  253المابضه للري والصرؾ خاضعه الحكام المانون رلم 

دخول شرٌن موصً مذكور -مذكور بالعمدبٌتر فاروق هندي حنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً  -  162

 235584برلم       25195312بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور -بٌتر فاروق هندي حنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد -  163

 235584برلم       25195312بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  جان نسٌم الٌاس  شركة تضامن -  164

 235584برلم       25195312تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -جان نسٌم الٌاس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد -  165

 235584برلم       25195312تارٌخ : 

برلم       25195312ٌره دمحم على عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ام -  166

252359 

برلم       25195312امٌره دمحم على عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  167

252359 

برلم       25195312د  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امٌره دمحم على عبد الحمٌ -  168

252359 

برلم       25195312امٌره دمحم على عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  169

252359 

ن  لهما جمٌعا حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ احمد عصام النحاس السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضام -  175

 219729برلم       25195312: 

احمد عصام النحاس السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما جمٌعا حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ  -  171

 219729برلم       25195312: 

مكارم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح لهما حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ٌاسر طه حسٌن ابوال -  172

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها  -السٌد/دمحم طه حسٌن-السٌد/ٌاسر طه حسٌن

كات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه وحك والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االلتراض والرهن من البنون والتولٌع علٌها ولهم اوسع السلطات فى اداره الشركة والتولٌع على عمود الشركة وعمود الشراكه 

 242255برلم       25195312وعمود الرهن وعمود االلتراض والصفمات وابرام االتفالات مع ، تارٌخ : 

ٌاسر طه حسٌن ابوالمكارم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه او جهات ؼٌر حكومٌه ولهم  -  173

حك بٌع ممتلكات الشركه من االصول الثابته للشركه والسٌارت والعمارات والمبانً واالراضً وجمٌع ممتلكات الشركه على وجه 

 242255برلم       25195312العموم ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم دمحم حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركه وله كافه الصالحٌات  -  174

المخولة وله حك تعٌٌن الموظفٌن والعمال وعزلهم وله حك الرهن والمرض وااللتراض والبٌع والشراء باسم الشركة ولصالحها 

مام الؽٌر والمضاء والشهر العماري وبٌع اصول الشركة الثابته والمنمولة وبٌع السٌارات والعمارات باسم الشركة وتمثٌل الشركه ا

 244251برلم       25195312ولصالحها وله حك توكٌل الؽٌر فى كل اختصاصاته ، تارٌخ : 

    25195313التولٌع منفردا ، تارٌخ : صبحى حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له حك االداره و -  175

 148728برلم   

ولٌد فكرى عبدالسمٌع ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  مدٌر ؼٌر شرٌن له حك االداره والتولٌع عن نشاط  -  176

 127149برلم       25195313االستٌراد فمط ، تارٌخ : 

 2519/3/6رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر جمعٌه عادٌه بتارٌخ محمود فوزى احمد دمحم خلٌل  شركة مساهمة   -  177

تم االتى: الموافمه على تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة بالتشكٌل االتى :االستاذ/ محمود فوزى  2519/3/3والموثك من الهٌئه بتارٌخ 

تاذ/عادل احمد دمحم خلٌل عضو المجلس ، احمد دمحم خلٌل  رئٌس مجلس االدارة _االستاذ/دمحم احمد دمحم خلٌل العضو المنتدب _االس

 127685برلم       25195313تارٌخ : 

 2519/3/6محمود فوزى احمد دمحم خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر جمعٌه عادٌه بتارٌخ  -  178

بالتشكٌل االتى :االستاذ/ محمود فوزى تم االتى: الموافمه على تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة  2519/3/3والموثك من الهٌئه بتارٌخ 

احمد دمحم خلٌل  رئٌس مجلس االدارة _االستاذ/دمحم احمد دمحم خلٌل العضو المنتدب _االستاذ/عادل احمد دمحم خلٌل عضو المجلس ، 

 127685برلم       25195313تارٌخ : 

 2519/3/6جب محضر جمعٌه عادٌه بتارٌخ محمود فوزى احمد دمحم خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بمو -  179

تم االتى: الموافمه على تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة بالتشكٌل االتى :االستاذ/ محمود فوزى  2519/3/3والموثك من الهٌئه بتارٌخ 

لٌل عضو المجلس ، احمد دمحم خلٌل  رئٌس مجلس االدارة _االستاذ/دمحم احمد دمحم خلٌل العضو المنتدب _االستاذ/عادل احمد دمحم خ

 127685برلم       25195313تارٌخ : 

 2519/3/6محمود فوزى احمد دمحم خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر جمعٌه عادٌه بتارٌخ  -  185

تاذ/ محمود فوزى تم االتى: الموافمه على تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة بالتشكٌل االتى :االس 2519/3/3والموثك من الهٌئه بتارٌخ 

احمد دمحم خلٌل  رئٌس مجلس االدارة _االستاذ/دمحم احمد دمحم خلٌل العضو المنتدب _االستاذ/عادل احمد دمحم خلٌل عضو المجلس ، 

 127685برلم       25195313تارٌخ : 

صً مذكور بالعمد ، تارٌخ : شرٌن مو2خروج -دمحم سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  181

 153959برلم       25195313

شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 2خروج -دمحم سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  182

 153959برلم       25195313

شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ 2خروج -سٌد دمحم سٌد حواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  183

 153959برلم       25195313: 

شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ 2خروج -سٌد دمحم سٌد حواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  184

 153959برلم       25195313: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195313دمحم سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  185

153959 

برلم       25195313دمحم سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  186

153959 

برلم       25195313سٌد دمحم سٌد حواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  187

153959 

برلم       25195313سٌد دمحم سٌد حواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  188

153959 

واصبح له حك االداره والتولٌع  -بدالحلٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن متضامن احمد جمال ع -  189

 144145برلم       25195313منفردا ، تارٌخ : 

واصبح له حك االداره والتولٌع  -احمد جمال عبدالحلٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن متضامن  -  195

 144145برلم       25195313خ : منفردا ، تارٌ

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ مكادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا علً ان ٌكون له فً ذلن  -  191

كافه السلطات والصالحٌاتت فً اداره الشركه وتحمٌك اؼراضها علً ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركه وضمن 

راضها بما فً ذلن الحك فً بٌع وشراء وتاجٌر عمارات واراضً الشركه ومنموالتها و االتها وله كذلن حك تسجٌل كل ما ذكر اؼ

بما فً ذلن شهر البٌوع وكافه التعامالت والتولٌع علً العمود النهائٌه لدي مصلحه الشهر العماري والتوثٌك وله حك شراء وبٌع كافه 

 42573برلم       25195313النمل وتسجٌلها وترخٌصها وعموما ، تارٌخ : انواع السٌارات ومركبات 

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ مكادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا علً ان ٌكون له فً ذلن  -  192

التً تصدر منه بعنوان الشركه وضمن  كافه السلطات والصالحٌاتت فً اداره الشركه وتحمٌك اؼراضها علً ان تكون االعمال

اؼراضها بما فً ذلن الحك فً بٌع وشراء وتاجٌر عمارات واراضً الشركه ومنموالتها و االتها وله كذلن حك تسجٌل كل ما ذكر 

اء وبٌع كافه بما فً ذلن شهر البٌوع وكافه التعامالت والتولٌع علً العمود النهائٌه لدي مصلحه الشهر العماري والتوثٌك وله حك شر

 42573برلم       25195313انواع السٌارات ومركبات النمل وتسجٌلها وترخٌصها وعموما ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ مكادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافه انواع التعامل مع ادارات المرور المختصه والتامٌنات  -  193

مصالح والهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله الحك فً التولٌع علً حسابات االجتماعٌه و مكتب العمل والجمارن وجمٌع ال

الشركه لدي البنون فً السحب واالٌداع وكذا له حك االلتراض من البنون وكذا له الحك فً استخراج خطابات الضمان وفتح 

وكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  واصبح االعتمادات وابرام عمود الشراء او البٌع و المشاركه والتولٌع علٌها وله الحك فً ت

برلم       25195313اسمه دمحم ابراهٌم ٌوسؾ احمد مكادي  بدال من دمحم ابراهٌم ٌوسؾ مكادي طبما للرلم المومً ، تارٌخ : 

42573 

تصه والتامٌنات دمحم ابراهٌم ٌوسؾ مكادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافه انواع التعامل مع ادارات المرور المخ -  194

االجتماعٌه و مكتب العمل والجمارن وجمٌع المصالح والهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله الحك فً التولٌع علً حسابات 

الشركه لدي البنون فً السحب واالٌداع وكذا له حك االلتراض من البنون وكذا له الحك فً استخراج خطابات الضمان وفتح 

الشراء او البٌع و المشاركه والتولٌع علٌها وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  واصبح  االعتمادات وابرام عمود

برلم       25195313اسمه دمحم ابراهٌم ٌوسؾ احمد مكادي  بدال من دمحم ابراهٌم ٌوسؾ مكادي طبما للرلم المومً ، تارٌخ : 

42573 

باسم -1عضو منتدب  استماله السٌد /دمحم فاروق حامد واعاده تشكٌل مجلس االداره: باسم نجٌب عبد المادر  شركة مساهمة   -  195

سعٌد جمال دمحم)عضو مجلس اداره ؼٌر -2نجٌب عبد المادر)عضو مجلس اداره منتدب والمائم باعمال رئٌس مجلس االداره(

الدٌن لبٌب دمحم)عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي( ، االستاذ/عماد -4االستاذ/دمحم لبٌب متولى)عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي(-3تنفٌذي(

 184881برلم       25195313تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

باسم -1باسم نجٌب عبد المادر  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله السٌد /دمحم فاروق حامد واعاده تشكٌل مجلس االداره:  -  196

سعٌد جمال دمحم)عضو مجلس اداره ؼٌر -2لس االداره(نجٌب عبد المادر)عضو مجلس اداره منتدب والمائم باعمال رئٌس مج

االستاذ/عماد الدٌن لبٌب دمحم)عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي( ، -4االستاذ/دمحم لبٌب متولى)عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي(-3تنفٌذي(

 184881برلم       25195313تارٌخ : 

    25195314ن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : مرفت احمد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضام -  197

 126633برلم   

    25195314مرفت احمد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  198

 126633برلم   

    25195314ت كافه حمولها ، تارٌخ : مرفت احمد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلم -  199

 126633برلم   
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الشركة بالنمد أو باآلجل ، ولهما الحك فً البٌع للنفس والؽٌر لكافة أصول الشركة ومنموالتها وممتلكاتها والسٌارات والتولٌع على 

ر العماري والمرور ، وكذلن لهما عمود البٌع أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واألشخاص المتعاملة مع الشركة والشه

 64762برلم       25195314حك التنازل والتصالح فً المضاٌا التً تخص الشركة ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من البنون والؽٌر ، وكذلن لهما حك لبض ودفع المبالػ  -  243

السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة

الشركة بالنمد أو باآلجل ، ولهما الحك فً البٌع للنفس والؽٌر لكافة أصول الشركة ومنموالتها وممتلكاتها والسٌارات والتولٌع على 

ٌة واألشخاص المتعاملة مع الشركة والشهر العماري والمرور ، وكذلن لهما عمود البٌع أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

 64762برلم       25195314حك التنازل والتصالح فً المضاٌا التً تخص الشركة ، تارٌخ : 

المبالػ دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من البنون والؽٌر ، وكذلن لهما حك لبض ودفع  -  244

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد أو باآلجل ، ولهما الحك فً البٌع للنفس والؽٌر لكافة أصول الشركة ومنموالتها وممتلكاتها والسٌارات والتولٌع على 

أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واألشخاص المتعاملة مع الشركة والشهر العماري والمرور ، وكذلن لهما  عمود البٌع

 64762برلم       25195314حك التنازل والتصالح فً المضاٌا التً تخص الشركة ، تارٌخ : 

حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما -  245

وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار وتسٌٌل واالفراج عن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

ص بكافة أشكالهم مع البنون والمصارؾ وأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخا

 64762برلم       25195314باسم الشركة و لهما حك تفوٌض اوتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  -  246

تح وؼلك الحسابات واصدار وتسٌٌل واالفراج عن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وف

مع البنون والمصارؾ وأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

 64762برلم       25195314ذكر . ، تارٌخ : باسم الشركة و لهما حك تفوٌض اوتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما

دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  -  247

التعامل  وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار وتسٌٌل واالفراج عن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
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مع البنون والمصارؾ وأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

 64762برلم       25195314باسم الشركة و لهما حك تفوٌض اوتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

نبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد ال -  248

وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار وتسٌٌل واالفراج عن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

طاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم مع البنون والمصارؾ وأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والم

 64762برلم       25195314باسم الشركة و لهما حك تفوٌض اوتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

سحب  دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهما حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من -  249

وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار وتسٌٌل واالفراج عن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنون والمصارؾ وأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

 64762برلم       25195314تفوٌض اوتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : باسم الشركة و لهما حك 

دمحم حسٌن سمٌر دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  -  255

ج عن خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار وتسٌٌل واالفرا

مع البنون والمصارؾ وأمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

 64762برلم       25195314باسم الشركة و لهما حك تفوٌض اوتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

موالٌد -مصرى -احمد عزت محمود مرعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ دمحم عزت محمود مرعى  -  251

تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌد/ احمد عزت محمود  -خروج السٌد/ رومانىالفى عزمى واستالمه كافه حموله- 1977/12/4

 236853برلم       25195314البنون ، تارٌخ :  منفردا وكذلن له الحك فى االلتراض والرهن لدى

موالٌد -مصرى -احمد عزت محمود مرعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ دمحم عزت محمود مرعى  -  252

تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌد/ احمد عزت محمود  -خروج السٌد/ رومانىالفى عزمى واستالمه كافه حموله- 1977/12/4

 236853برلم       25195314فردا وكذلن له الحك فى االلتراض والرهن لدى البنون ، تارٌخ : من

    25195317أحمد سٌد عبد العلٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  253

 238447برلم   

همة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى دمحم عمرو على جمال الدٌن حسنٌن  شركة مسا -  254

تم االتى : االستاذ/دمحم عمرو على جمال الدٌن رئٌس مجلس االدارة _االستاذ/اٌمن حسٌن  2519/2/21ومعتمد فى  2518/15/21

ضو مجلس ادارة من ذوى الخبره ع  1963/7/15دمحم احمد  العضو المنتدب_االستاذ/اشرؾ دمحم عبد العزٌز الصٌاد موالٌد 

عضو المجلس ممثال عن  1974/1/17_االستاذ/تامر حمدى ابراهٌم عبد هللا عضو المجلس_االستاذ/دمحم عبده دمحم على  موالٌد 

 239954برلم       25195317شركه فٌنبى استشارٌون فى المال واالعمال ش م م _االستاذ/دمحم بهاء الدٌن دمحم ، تارٌخ : 

دمحم عمرو على جمال الدٌن حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  سعد الدٌن النجار  عضو المجلس من ذوى الخبره  -  255

عضو المجلس من ذوى الخبرة مستمل_تفوٌض رئٌس مجلس  1978/7/24مستمل _االستاذ/هانى حسٌن رشاد ٌوسؾ  موالٌد 

ٌفوضه فٌه مجلس االدارة الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر االدارة فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فٌما 

الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والسجل التجارى ومصلحه الضرائب  العامه والمبٌعات 

 239954برلم       25195317المالٌه ، تارٌخ : ومكاتب الشهر العمارى والهٌئه العامه للتامٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه للرلابه 

دمحم عمرو على جمال الدٌن حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات  -  256

الحرة ومصلحه الجمارن ولطاع شركات االموال  والهٌئه العامه لسوق المال والؽرؾ التجارٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك 

والتولٌع نٌابه عن الشركة على كافه عمود التاسٌس والتعدٌل الخاصه بالشركه امام الشهر العمارى والتعامل والتولٌع امام كافه 

البنون والمصارؾ من السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه 

 239954برلم       25195317امل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن ، تارٌخ : صور التع

دمحم عمرو على جمال الدٌن حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اؼراضها وكذلن له حك االلتراض والرهن  -  257

ا الداخله ضمن ؼرض الشركه وله الحك فى تعٌٌن وعزل والتولٌع على عمود الشراء والرهن وااللتراض والعمود بكافه انواعه
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم  وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

ل وله الحك فى تفوٌض او توكٌل والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االج

 239954برلم       25195317الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر_تفوٌض العضو المنتدب فى التعامل باسم الشركه ، تارٌخ : 

دمحم عمرو على جمال الدٌن حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وضمن اؼراضها فٌما ٌفوضه فٌه مجلس ادارة  -  258

فه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال  بكافه اشكالهم والسجل التجارى الشركة امام كا

لى ومصلحه الضرائب العامه و المبٌعات  والهٌئه العامه للتامٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه للرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه ع

طاع شركات االموال والهٌئه العامه لسوق المال والؽرؾ التجارٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة الصادرات والواردات ول

 239954برلم       25195317ومصلحه الجمارن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض ، تارٌخ : 

كل او بعض ماذكر_تفوٌض دمحم عمرو على جمال الدٌن حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر فى  -  259

المهندس/اشرؾ دمحم عبد العزٌز الصٌاد  عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها فٌما ٌفوضه 

فٌه مجلس ادارة الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال  بكافه اشكالهم 

والسجل التجارى ومصلحه الضرائب العامه و المبٌعات ومكاتب الشهر العمارى  والهٌئه العامه للتامٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه 

 239954برلم       25195317للرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات ولطاع ، تارٌخ : 

حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  شركات االموال والهٌئه العامه لسوق المال  دمحم عمرو على جمال الدٌن -  265

والؽرؾ التجارٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحه الجمارن وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه 

لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل  وله وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك ابرام كافه العمود والمشارطات وا

 239954برلم       25195317الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

برلم       25195317شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  261

213892 

برلم       25195317شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  262

213892 

برلم       25195317شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  263

213892 

برلم       25195317دٌن دمحم رضا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شٌرٌن بهاء ال -  264

213892 

برلم       25195317شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  265

213892 

برلم       25195317امن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  شركة تض -  266

213892 

    25195317اسالم انور احمد محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  267

 213892برلم   

    25195317ج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اسالم انور احمد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخار -  268

 213892برلم   

    25195317اسالم انور احمد محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  269

 213892برلم   

    25195317اسالم انور احمد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  275

 213892برلم   
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 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25195317اسالم انور احمد محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  271

 213892برلم   

    25195317ور احمد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اسالم ان -  272

 213892برلم   

شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  273

ء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكال

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

منفرده ولها فى ذلن حك اجراء شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع  -  274

المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع 

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

ء الدٌن دمحم رضا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء شٌرٌن بها -  275

المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع 

 213892برلم       25195317حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ :  البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها

شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  276

ى ان ٌكون التعامل مع المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه عل

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  277

ٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع المشارطات  والتعالدات وتع

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

داره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء شٌرٌن بهاء الدٌن دمحم رضا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك اال -  278

المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع 

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اسالم انور احمد محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  279

المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع 

 213892برلم       25195317لتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : البنون بالسحب او االٌداع واال

اسالم انور احمد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  285

ه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌ

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اسالم انور احمد محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  281

مشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع ال

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

متضامن متخارج  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  اسالم انور احمد محمود  شركة تضامن  شرٌن -  282

المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع 

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اسالم انور احمد محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  283

المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع 

 213892برلم       25195317نون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : الب
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اسالم انور احمد محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  لها حك االداره والتولٌع منفرده ولها فى ذلن حك اجراء  -  284

امل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه على ان ٌكون التعامل مع المشارطات  والتعالدات وتعٌٌن وعزل الوكالء والتع

 213892برلم       25195317البنون بالسحب او االٌداع وااللتراض والرهن ولها حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

د دمحم السٌد مرعً لوظٌفه فخرى الدٌن على دمحم الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ترشٌح السٌد / خالد عبدالحمٌ -  285

رئٌس مجلس  -السٌد/ فخري الدٌن علً دمحم الفمً  -1العضو المنتدب للشركه وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة علً النحو التالً : 

مجلس  عضو -السٌد االستاذ/ هانً محمود عبد السالم حماده -3السٌد/خالد عبدالحمٌد دمحم السٌد مرعً العضو المنتدب  -2االداره  

السٌد/  -6 -عضو مجلس االداره  -السٌد/ حمدي دمحم صالح بخٌت  - 5عضو مجلس االداره  -السٌد/ محب مٌالد كٌرلس  -4االداره 

 254568برلم       25195317عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  -حسن دمحم عبد الهادي ابراهٌم 

_السٌد/مشٌر ممدوح عبد الشافى  محمود  عضو مجلس 7مجلس ادارة  فخرى الدٌن على دمحم الفمى  شركة مساهمة  رئٌس  -  286

 254568برلم       25195317ادارة ، تارٌخ : 

احمد طارق حسٌن حافظ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه والتولٌع عنها موكوله للطرؾ االول منفردا فى  -  287

ه ومباشرة نشاطها وٌمثل التولٌع امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع كافه المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشرك

لدى البنون بما فٌها فتح حساب الشركه واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات باسم الشركه وله الحك فى التولٌع على كافه العمود 

    25195317من ثابت ومنمول وذلن للنفس وللؽٌر ، تارٌخ : وااللتراض والرهن بكافه انواعها من كافه اصول الشركه بما فمٌها 

 245587برلم   

، تارٌخ :  2519/2/17مصطفى ٌوسؾ دمحم جعفر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌرا لفرع سورٌا اعتبارا من  -  288

 15683برلم       25195318

ارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  289

تمرر االتى :  2519/3/14والمصدق علٌه من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره بتارٌخ   2519/1/29المنعمد فى  124رلم 

اموالها وله ان  تفوٌض السٌد  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االشتران والمساهمه وتاسٌس الشركات وزٌاده رؤوس

 88869برلم       25195318ٌوكل من ٌشاء فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة  -  295

تمرر االتى :  2519/3/14ستثمار والمناطك الحره بتارٌخ والمصدق علٌه من الهٌئه العامه لال  2519/1/29المنعمد فى  124رلم 

تفوٌض السٌد  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االشتران والمساهمه وتاسٌس الشركات وزٌاده رؤوس اموالها وله ان 

 88869برلم       25195318ٌوكل من ٌشاء فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       25195318ؼنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ناصر دمحم عبد هللا  -  291

128635 

برلم       25195318ناصر دمحم عبد هللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  292

128635 

برلم       25195318تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ناصر دمحم عبد هللا ؼنٌم  شركة  -  293

128635 

برلم       25195318ناصر دمحم عبد هللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  294

128635 

 128635برلم       25195318و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  شركة تضامن  مدٌر  -  295

 128635برلم       25195318ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  296

 128635برلم       25195318له ، تارٌخ : ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حمو -  297
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 128635برلم       25195318ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  298

ناصر دمحم عبد هللا ؼنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع  -  299

الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها والتعامل بالسحب واالٌداع والرهن وااللتراض وله الحك فى 

 128635برلم       25195318ل او بعض ما ذكر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى ك

ناصر دمحم عبد هللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع  -  355

ا والتعامل بالسحب واالٌداع والرهن وااللتراض وله الحك فى الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكاله

 128635برلم       25195318تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

له حك التعامل مع ناصر دمحم عبد هللا ؼنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  له حك االداره والتولٌع منفردا و -  351

الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها والتعامل بالسحب واالٌداع والرهن وااللتراض وله الحك فى 

 128635برلم       25195318تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 عبد هللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع ناصر دمحم -  352

الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها والتعامل بالسحب واالٌداع والرهن وااللتراض وله الحك فى 

 128635برلم       25195318ر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذك

ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌه  -  353

داع والرهن وااللتراض وله الحك فى تفوٌض او توكٌل والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها والتعامل بالسحب واالٌ

 128635برلم       25195318الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ٌه ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع الجهات الحكوم -  354

والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها والتعامل بالسحب واالٌداع والرهن وااللتراض وله الحك فى تفوٌض او توكٌل 

 128635برلم       25195318الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌه ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  شركة تضامن  مد -  355

والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها والتعامل بالسحب واالٌداع والرهن وااللتراض وله الحك فى تفوٌض او توكٌل 

 128635برلم       25195318 الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :

ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌه  -  356

او توكٌل  والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها والتعامل بالسحب واالٌداع والرهن وااللتراض وله الحك فى تفوٌض

 128635برلم       25195318الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر_دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 2519/397عزت عبود عطا علٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  -  357

    25195318وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ :  جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه

 197334برلم   

 2519/397عزت عبود عطا علٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  -  358

    25195318ن كما هو ، تارٌخ : جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌا

 197334برلم   

 2519/397عزت عبود عطا علٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  -  359

    25195318جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : 

 197334برلم   

 2519/397عزت عبود عطا علٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  -  315

    25195318جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : 

 197334برلم   
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 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2519/397عبود عطا علٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  عزت -  311

    25195318جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : 

 197334برلم   

 2519/397مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم   عزت عبود عطا علٌان  شركة تضامن -  312

    25195318جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : 

 197334برلم   

 2519/397دٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم عزت عبود عطا علٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تع -  313

    25195318جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : 

 197334برلم   

 2519/397 عزت عبود عطا علٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم -  314

    25195318جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : 

 197334برلم   

 2519/397عزت عبود عطا علٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  -  315

    25195318مدٌر المسؤل للشركه من الناحٌه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : جٌزة توضٌح اسم ال

 197334برلم   

 2519/397عزت عبود عطا علٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد تعدٌل ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  -  316

    25195318ه الفنٌه وهو السٌد/عزت عبود عطا علٌان كما هو ، تارٌخ : جٌزة توضٌح اسم المدٌر المسؤل للشركه من الناحٌ

 197334برلم   

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  317

الشركه مجتمعٌن او منفردٌن فى كل ما سبك ، تارٌخ :  التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم

 117248برلم       25195318

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  318

ركه مجتمعٌن او منفردٌن فى كل ما سبك ، تارٌخ : التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم الش

 117248برلم       25195318

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  319

جتمعٌن او منفردٌن فى كل ما سبك ، تارٌخ : التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم الشركه م

 117248برلم       25195318

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  325

ٌن او منفردٌن فى كل ما سبك ، تارٌخ : التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم الشركه مجتمع

 117248برلم       25195318

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  321

منفردٌن فى كل ما سبك ، تارٌخ :  التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم الشركه مجتمعٌن او

 117248برلم       25195318

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  322

ردٌن فى كل ما سبك ، تارٌخ : التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم الشركه مجتمعٌن او منف

 117248برلم       25195318
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 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  323

فى كل ما سبك ، تارٌخ : التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن 

 117248برلم       25195318

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ولهما الحك فى  -  324

ل ما سبك ، تارٌخ : التعامل مع البنون وحك االستدانه والرهن وااللتراض والتعامل باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن فى ك

 117248برلم       25195318

 155542برلم       25195319بدوى على دمحم ابو هٌؾ  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تعٌٌنه لفرع الفٌوم ، تارٌخ :  -  325

لبٌع معتز فؤاد ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافه الً  حك االدارة والتولٌع حك االلتراض من البنون وا -  326

والشراء من اصول الشركه معتز فؤاد ٌوسؾ فرج و السٌد ماهر فؤاد ٌوسؾ فرج مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً ذلن كافه 

 157822برلم       25195319الصالحٌات ، تارٌخ : 

معتز فؤاد ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه الً  حك االدارة والتولٌع حك االلتراض من البنون والبٌع  -  327

والشراء من اصول الشركه معتز فؤاد ٌوسؾ فرج و السٌد ماهر فؤاد ٌوسؾ فرج مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً ذلن كافه 

 157822برلم       25195319الصالحٌات ، تارٌخ : 

 92516برلم       25195319محمود عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  328

 92516برلم       25195319محمود عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  329

 92516برلم       25195319ارج  خرج للوفاه ، تارٌخ : عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخ -  335

 92516برلم       25195319عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  331

ن محمود عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا/خروج ثالث شركاء موصٌٌ -  332

 92516برلم       25195319مذكورٌن بالعمد/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

محمود عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا/خروج ثالث شركاء موصٌٌن  -  333

 92516رلم   ب    25195319مذكورٌن بالعمد/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا/خروج ثالث شركاء موصٌٌن  -  334

 92516برلم       25195319مذكورٌن بالعمد/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

رة والتولٌع منفردا/خروج ثالث شركاء موصٌٌن عثمان محمود سلٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدا -  335

 92516برلم       25195319مذكورٌن بالعمد/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

برلم       25195319ٌوسؾ رزق هللا مٌالد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  336

239985 

برلم       25195319مٌالد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ٌوسؾ رزق هللا  -  337

239985 

هبه هللا سامى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  338

 239985برلم       25195319

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : هبه هللا سامى عبد المحسن  تو -  339

 239985برلم       25195319
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 150 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌوسؾ رزق هللا مٌالد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع  منفردا ولها فً هذا اوسع السلطات الداره  -  345

الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وفتح الحسابات البنكٌه الشركه والتعامل باسمها ولها الحك فً التعامل مع 

واالعتمادات المستندٌه  والتعامل امام كافه البنون المصرٌه والتولٌع علً الشٌكات والسحب واالٌداع وكذلن التولٌع علً كافه العمود 

عض ما اختصاصاته بشرط ان تكون االعمال التً الخاصه بمعامالت الشركه ولها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او ب

برلم       25195319تصدر منها لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

239985 

الداره  ٌوسؾ رزق هللا مٌالد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع  منفردا ولها فً هذا اوسع السلطات -  341

الشركه والتعامل باسمها ولها الحك فً التعامل مع الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وفتح الحسابات البنكٌه 

واالعتمادات المستندٌه  والتعامل امام كافه البنون المصرٌه والتولٌع علً الشٌكات والسحب واالٌداع وكذلن التولٌع علً كافه العمود 

الت الشركه ولها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما اختصاصاته بشرط ان تكون االعمال التً الخاصه بمعام

برلم       25195319تصدر منها لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

239985 

امن متخارج  له حك االداره والتولٌع  منفردا ولها فً هذا اوسع هبه هللا سامى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  342

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها ولها الحك فً التعامل مع الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وفتح الحسابات 

الشٌكات والسحب واالٌداع وكذلن التولٌع علً  البنكٌه واالعتمادات المستندٌه  والتعامل امام كافه البنون المصرٌه والتولٌع علً

كافه العمود الخاصه بمعامالت الشركه ولها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما اختصاصاته بشرط ان تكون 

    25195319االعمال التً تصدر منها لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 239985رلم   ب

هبه هللا سامى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االداره والتولٌع  منفردا ولها فً هذا اوسع  -  343

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها ولها الحك فً التعامل مع الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وفتح الحسابات 

العتمادات المستندٌه  والتعامل امام كافه البنون المصرٌه والتولٌع علً الشٌكات والسحب واالٌداع وكذلن التولٌع علً البنكٌه وا

كافه العمود الخاصه بمعامالت الشركه ولها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما اختصاصاته بشرط ان تكون 

    25195319كه وضمن اؼراضها/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : االعمال التً تصدر منها لتحمٌك ؼرض الشر

 239985برلم   

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  -  344

دٌن و لهم حك الشراء و البٌع و التنازل ولبول بشٌر مصطفً دمحم مصطفً و السٌد اشرؾ دمحم منصور دمحم  مجتمعٌن او منفر

التنازل للنفس وللؽٌر وفٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وحصص من الشركات االخرى والٌها والدخول مع الشركات االخرى والتخارج 

ٌم االراضى وتجزئتها منها وشراء وبٌع العمارات و االراضى و االصول الثابته و المنموله و السٌارات والعمارات واالراضى وتمس

 149111برلم       25195319وتطوٌرها والامة االنشاءات علٌها سواء سكنٌة او خدمٌة او ، تارٌخ : 

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ بشٌر  -  345

 منصور دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك الشراء و البٌع و التنازل ولبول التنازل مصطفً دمحم مصطفً و السٌد اشرؾ دمحم

للنفس وللؽٌر وفٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وحصص من الشركات االخرى والٌها والدخول مع الشركات االخرى والتخارج منها 

سٌارات والعمارات واالراضى وتمسٌم االراضى وتجزئتها وشراء وبٌع العمارات و االراضى و االصول الثابته و المنموله و ال

 149111برلم       25195319وتطوٌرها والامة االنشاءات علٌها سواء سكنٌة او خدمٌة او ، تارٌخ : 

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  -  346

صطفً دمحم مصطفً و السٌد اشرؾ دمحم منصور دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك الشراء و البٌع و التنازل ولبول بشٌر م

التنازل للنفس وللؽٌر وفٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وحصص من الشركات االخرى والٌها والدخول مع الشركات االخرى والتخارج 

االصول الثابته و المنموله و السٌارات والعمارات واالراضى وتمسٌم االراضى وتجزئتها  منها وشراء وبٌع العمارات و االراضى و

 149111برلم       25195319وتطوٌرها والامة االنشاءات علٌها سواء سكنٌة او خدمٌة او ، تارٌخ : 

رٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ بشٌر بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره و التولٌع للش -  347

مصطفً دمحم مصطفً و السٌد اشرؾ دمحم منصور دمحم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك الشراء و البٌع و التنازل ولبول التنازل 

للنفس وللؽٌر وفٌما ٌتعلك باالسهم والسندات وحصص من الشركات االخرى والٌها والدخول مع الشركات االخرى والتخارج منها 
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شراء وبٌع العمارات و االراضى و االصول الثابته و المنموله و السٌارات والعمارات واالراضى وتمسٌم االراضى وتجزئتها و

 149111برلم       25195319وتطوٌرها والامة االنشاءات علٌها سواء سكنٌة او خدمٌة او ، تارٌخ : 

تجارٌة او صناعٌة والبٌع والتنازل للنفس وللؽٌر والوحدات   بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  348

بكافة انواعها وطلب التخصٌص من الجهات المخصصة لالراض ى الس ن نٌة والزراعٌة والخدمٌة بجمٌع انواعها والامة الوحدات 

للؽٌر وتوثٌك شهادات الخبرة  السكنٌة والخدمٌة والتجارٌة والصناعٌه على هذة االرض وبٌع تلن الوحدات او تاجٌرها للنفس او

وكذلن حك بٌع وشراء للنفس او للؽٌر لالصول الثابتة والمنموله والسٌارات والمعدات والمٌام باعمال البناء والتشٌٌد واالستثمار 

 149111برلم       25195319العمارى داخل المدن والمناطك العمرنٌة الجدٌدة والمدٌمه ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تجارٌة او صناعٌة والبٌع والتنازل للنفس وللؽٌر والوحدات بشٌر مصطفى  -  349

بكافة انواعها وطلب التخصٌص من الجهات المخصصة لالراض ى الس ن نٌة والزراعٌة والخدمٌة بجمٌع انواعها والامة الوحدات 

بٌع تلن الوحدات او تاجٌرها للنفس او للؽٌر وتوثٌك شهادات الخبرة السكنٌة والخدمٌة والتجارٌة والصناعٌه على هذة االرض و

وكذلن حك بٌع وشراء للنفس او للؽٌر لالصول الثابتة والمنموله والسٌارات والمعدات والمٌام باعمال البناء والتشٌٌد واالستثمار 

 149111برلم       25195319العمارى داخل المدن والمناطك العمرنٌة الجدٌدة والمدٌمه ، تارٌخ : 

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تجارٌة او صناعٌة والبٌع والتنازل للنفس وللؽٌر والوحدات  -  355

بكافة انواعها وطلب التخصٌص من الجهات المخصصة لالراض ى الس ن نٌة والزراعٌة والخدمٌة بجمٌع انواعها والامة الوحدات 

والتجارٌة والصناعٌه على هذة االرض وبٌع تلن الوحدات او تاجٌرها للنفس او للؽٌر وتوثٌك شهادات الخبرة  السكنٌة والخدمٌة

وكذلن حك بٌع وشراء للنفس او للؽٌر لالصول الثابتة والمنموله والسٌارات والمعدات والمٌام باعمال البناء والتشٌٌد واالستثمار 

 149111برلم       25195319الجدٌدة والمدٌمه ، تارٌخ : العمارى داخل المدن والمناطك العمرنٌة 

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تجارٌة او صناعٌة والبٌع والتنازل للنفس وللؽٌر والوحدات  -  351

عها والامة الوحدات بكافة انواعها وطلب التخصٌص من الجهات المخصصة لالراض ى الس ن نٌة والزراعٌة والخدمٌة بجمٌع انوا

السكنٌة والخدمٌة والتجارٌة والصناعٌه على هذة االرض وبٌع تلن الوحدات او تاجٌرها للنفس او للؽٌر وتوثٌك شهادات الخبرة 

وكذلن حك بٌع وشراء للنفس او للؽٌر لالصول الثابتة والمنموله والسٌارات والمعدات والمٌام باعمال البناء والتشٌٌد واالستثمار 

 149111برلم       25195319عمارى داخل المدن والمناطك العمرنٌة الجدٌدة والمدٌمه ، تارٌخ : ال

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وٌحك له توكٌل الؽٌرفى اعمال البنون وفى كل ما سبك   -  352

التنازل وااللرار واالنكار واالبراء فى الدعاو ى المضائٌه وكذلن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التصالح و

المرفوعه من الشركه او ضدهاو توكٌل الساده المحامٌن فى ذلن وٌستثنى من ذلن االلتراض وعمد الرهونات التجارٌة فٌكون 

 149111برلم       25195319للشرٌكٌن مجتمعٌن ولهما كافة الصالحٌات فى ذلن  دون الرجوع الى بالى الشركاء ، تارٌخ : 

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وٌحك له توكٌل الؽٌرفى اعمال البنون وفى كل ما سبك   -  353

وكذلن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التصالح والتنازل وااللرار واالنكار واالبراء فى الدعاو ى المضائٌه 

لشركه او ضدهاو توكٌل الساده المحامٌن فى ذلن وٌستثنى من ذلن االلتراض وعمد الرهونات التجارٌة فٌكون المرفوعه من ا

 149111برلم       25195319للشرٌكٌن مجتمعٌن ولهما كافة الصالحٌات فى ذلن  دون الرجوع الى بالى الشركاء ، تارٌخ : 

شرٌن  وٌحك له توكٌل الؽٌرفى اعمال البنون وفى كل ما سبك   بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  354

وكذلن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التصالح والتنازل وااللرار واالنكار واالبراء فى الدعاو ى المضائٌه 

وعمد الرهونات التجارٌة فٌكون المرفوعه من الشركه او ضدهاو توكٌل الساده المحامٌن فى ذلن وٌستثنى من ذلن االلتراض 

 149111برلم       25195319للشرٌكٌن مجتمعٌن ولهما كافة الصالحٌات فى ذلن  دون الرجوع الى بالى الشركاء ، تارٌخ : 

بشٌر مصطفى دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وٌحك له توكٌل الؽٌرفى اعمال البنون وفى كل ما سبك   -  355

ٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التصالح والتنازل وااللرار واالنكار واالبراء فى الدعاو ى المضائٌه وكذلن للشرٌك

المرفوعه من الشركه او ضدهاو توكٌل الساده المحامٌن فى ذلن وٌستثنى من ذلن االلتراض وعمد الرهونات التجارٌة فٌكون 

 149111برلم       25195319ذلن  دون الرجوع الى بالى الشركاء ، تارٌخ :  للشرٌكٌن مجتمعٌن ولهما كافة الصالحٌات فى

شرٌؾ احمد مصطفى كمال احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بما ورد بمحضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه  -  356

تم تجدٌد تعٌٌن الساده اعضاء ممثلى  2519/2/5والمصدق علٌه من لبل الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/6المنعمده فى 
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رة بدورته الجدٌده وهم كالتالى : الدكتورمهندس/شرٌؾ احمد مصطفى كمال  رئٌس مجلس هٌئه االولاؾ المصرٌه بمجلس االدا

االدارة والعضو المنتدب طبما للصالحٌات الممنوحه له والوارده بالسجل التجارى _االستاذ/عبد الحكٌم بهجات عبد الحكٌم 

 79646برلم       25195325، تارٌخ :  _المهندس/كمال عطٌه عوض احمد _االستاذة/مرفت ابراهٌم عبد العظٌم _تعٌٌن

شرٌؾ احمد مصطفى كمال احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بما ورد بمحضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه  -  357

ثلى تم تجدٌد تعٌٌن الساده اعضاء مم 2519/2/5والمصدق علٌه من لبل الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/6المنعمده فى 

هٌئه االولاؾ المصرٌه بمجلس االدارة بدورته الجدٌده وهم كالتالى : الدكتورمهندس/شرٌؾ احمد مصطفى كمال  رئٌس مجلس 

االدارة والعضو المنتدب طبما للصالحٌات الممنوحه له والوارده بالسجل التجارى _االستاذ/عبد الحكٌم بهجات عبد الحكٌم 

 79646برلم       25195325ستاذة/مرفت ابراهٌم عبد العظٌم _تعٌٌن ، تارٌخ : _المهندس/كمال عطٌه عوض احمد _اال

شرٌؾ احمد مصطفى كمال احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بما ورد بمحضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه  -  358

تم تجدٌد تعٌٌن الساده اعضاء ممثلى  2519/2/5والمصدق علٌه من لبل الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/6المنعمده فى 

هٌئه االولاؾ المصرٌه بمجلس االدارة بدورته الجدٌده وهم كالتالى : الدكتورمهندس/شرٌؾ احمد مصطفى كمال  رئٌس مجلس 

كٌم االدارة والعضو المنتدب طبما للصالحٌات الممنوحه له والوارده بالسجل التجارى _االستاذ/عبد الحكٌم بهجات عبد الح

 79646برلم       25195325_المهندس/كمال عطٌه عوض احمد _االستاذة/مرفت ابراهٌم عبد العظٌم _تعٌٌن ، تارٌخ : 

شرٌؾ احمد مصطفى كمال احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد االستاذ/اسامه ؼنٌمى طنطاوى عضوا بمجلس  -  359

 79646  برلم     25195325ادارة الشركه ، تارٌخ : 

شرٌؾ احمد مصطفى كمال احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد االستاذ/اسامه ؼنٌمى طنطاوى عضوا بمجلس  -  365

 79646برلم       25195325ادارة الشركه ، تارٌخ : 

طاوى عضوا بمجلس شرٌؾ احمد مصطفى كمال احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد االستاذ/اسامه ؼنٌمى طن -  361

 79646برلم       25195325ادارة الشركه ، تارٌخ : 

شرٌن دمحم على ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن  -  362

باسم الشركه وضمن اؼراضها امام  المتضامنٌن ٌوسؾ دمحم على ٌوسؾ _شرٌن دمحم على ٌوسؾ منفردٌن او مجتمعٌن وحك التعامل

جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور 

 255813برلم       25195325لتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن ، تارٌخ : ا

شرٌن دمحم على ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اؼراضها وكذلن الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه  -  363

ل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام جمٌع العمود وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌ

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او االجل وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول 

ع على عمود االلتراض والرهن بكافه الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌ

 255813برلم       25195325انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول ، تارٌخ : 

شرٌن دمحم على ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك باسم الشركه ولمصلحتها  -  364

الحكومٌه الخاصه بذلن  ولهما الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعاله ،  وامام الجهات الحكومٌه والؽٌر

 255813برلم       25195325تارٌخ : 

    25195325أسامه السٌد السٌد سراٌا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  365

 244831برلم   

اعادة تشكٌل  2519( لسنه3الفتاح عبٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب اجتماع مجلس االدارة رلم) احمد عبد  -  366

سكرتٌر الجمعٌه موالٌد -دمحم نبٌل عبدربه   -2رئٌس مجلس ادارة  -احمد عبد الفتاح عبٌد حسٌن -1هٌئة المكتب على النحو التالى 

ثروت عبدالرحمن الزٌنً امٌن  -اتفك الحاضرٌن علً ان ٌكون ا -مٌن الصندوق ا -ثروت عبدالرحمن الزٌنً -3  1988/12/17

احمد عبدالفتاح عبٌد حسٌن رئٌس مجلس االداره تولٌع ثانً فً حاله ؼٌاب احدهما ٌكون من حك السٌد / دمحم  -الصندوق تولٌع اول 

 185855برلم       25195325نبٌل عبدربه سكرٌتر الجمعٌه ان ٌموم ممام الؽائب ، تارٌخ : 
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 24545برلم       25195321دمحم احمد حسٌن حسنٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لٌامه بادارة فرع الدلى ، تارٌخ :  -  367

ناجى دمحم مختار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌه العادٌه باالجماع على اضافة صالحٌات جدٌده لكل  -  368

 رئٌس مجلس االداره والسٌد هشام دمحم عضو مجلس االداره لهما حك التولٌع مجتمعٌن على عمدى التسوٌه من السٌد / خالد دمحم

وحوالة الدٌن المبرمٌن مع بنن فٌصل االسالمى وكذلن حك التولٌع على الشٌكات الصادره من الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

 99448برلم       25195321: 

عبد المحسن شتا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وافمت الجمعٌه العادٌه باالجماع على  خالد دمحم  -  369

اضافة صالحٌات جدٌده لكل من السٌد / خالد دمحم رئٌس مجلس االداره والسٌد هشام دمحم عضو مجلس االداره لهما حك التولٌع 

بنن فٌصل االسالمى وكذلن حك التولٌع على الشٌكات الصادره من الشركة مجتمعٌن على عمدى التسوٌه وحوالة الدٌن المبرمٌن مع 

 99448برلم       25195321مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

هشام دمحم عبد المحسن هالل شتا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌه العادٌه باالجماع على اضافة  -  375

خالد دمحم رئٌس مجلس االداره والسٌد هشام دمحم عضو مجلس االداره لهما حك التولٌع مجتمعٌن صالحٌات جدٌده لكل من السٌد / 

على عمدى التسوٌه وحوالة الدٌن المبرمٌن مع بنن فٌصل االسالمى وكذلن حك التولٌع على الشٌكات الصادره من الشركة مجتمعٌن 

 99448برلم       25195321او منفردٌن ، تارٌخ : 

مد دمحم رشدى حسن  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم تعٌٌنه عضو منتدب للشركة الخلٌجٌه لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ اح -  371

 152955برلم       25195321: 

برلم       25195321احمد سامى عبدالمؤمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  372

193928 

برلم       25195321احمد سامى عبدالمؤمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  373

193928 

برلم       25195321مروان خالد السٌد الجابرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  374

193928 

برلم       25195321لجابرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : مروان خالد السٌد ا -  375

193928 

برلم       25195321احمد سامى عبدالمؤمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  376

193928 

برلم       25195321مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  احمد سامى عبدالمؤمن  توصٌة بسٌطة  -  377

193928 

برلم       25195321مروان خالد السٌد الجابرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  378

193928 

برلم       25195321و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ : مروان خالد السٌد الجابرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  379

193928 

السٌد/اٌمن السٌد ابراهٌم -1اٌمن السٌد ابراهٌم العٌوطى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االداره :  -  385

السٌد/احمد -3عضو منتدب  -فتحى عبد الرازق الطٌبىالسٌد/ احمد هشام  -2رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -العٌوطى 

السٌد/السٌد اٌمن السٌد ابراهٌم -5عضو من ذوى الخبره -السٌد/محسن دمحم العٌوطى-4عضو مجلس ادارة  -حسنى ابراهٌم العٌوطى

 95942برلم       25195324عضو من ذوى الخبره ، تارٌخ : -العٌوطً
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برلم       25195325شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  محمود احمد عبد الرحمن دمحم  -  381

166415 

برلم       25195325رشا سٌد سالمه اسماعل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  382

166415 

برلم       25195325رج واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : مصطفى فاروق دمحم موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  383

166415 

محمود احمد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  384

اد والمحاكم والبنون واى فواتٌر الحك فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والهٌئات والشركات واالفر

 166415برلم       25195325معنونه باسم الشركه ، تارٌخ : 

رشا سٌد سالمه اسماعل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك  -  385

فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون واى فواتٌر معنونه 

 166415برلم       25195325باسم الشركه ، تارٌخ : 

مصطفى فاروق دمحم موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  386

الحك فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والهٌئات والشركات واالفراد والمحاكم والبنون واى فواتٌر 

 166415برلم       25195325الشركه ، تارٌخ : معنونه باسم 

الحسٌن دمحم ابو بكر الى شرٌن  -دمحم جابر نور الدٌن عبد الاله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن  -  387

 195322برلم       25195325موصى ، تارٌخ : 

الحسٌن دمحم ابو بكر الى شرٌن  -ن  تعدٌل صفة الشرٌن دمحم جابر نور الدٌن عبد الاله  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  388

 195322برلم       25195325موصى ، تارٌخ : 

الحسٌن دمحم ابو بكر الى شرٌن  -دمحم جابر نور الدٌن عبد الاله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن  -  389

 195322برلم       25195325موصى ، تارٌخ : 

الحسٌن دمحم ابو بكر الى شرٌن  -جابر نور الدٌن عبد الاله  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن دمحم  -  395

 195322برلم       25195325موصى ، تارٌخ : 

الحسٌن دمحم ابو بكر الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -الحسن دمحم ابو بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن  -  391

 195322برلم       25195325

الحسٌن دمحم ابو بكر الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -الحسن دمحم ابو بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن  -  392

 195322برلم       25195325

كر الى شرٌن موصى ، تارٌخ : الحسٌن دمحم ابو ب -الحسن دمحم ابو بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن  -  393

 195322برلم       25195325

الحسٌن دمحم ابو بكر الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -الحسن دمحم ابو بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن  -  394

 195322برلم       25195325

دمحم جابر  -االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكر  دمحم جابر نور الدٌن عبد الاله  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  395

نور الدٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه 

 195322برلم       25195325وكذلن التعامل مع البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ : 
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دمحم جابر  -دمحم جابر نور الدٌن عبد الاله  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكر -  396

نور الدٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه 

 195322برلم       25195325لبنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ : وكذلن التعامل مع ا

دمحم جابر  -دمحم جابر نور الدٌن عبد الاله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكر -  397

ركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه نور الدٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الش

 195322برلم       25195325وكذلن التعامل مع البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

جابر  دمحم -دمحم جابر نور الدٌن عبد الاله  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكر -  398

نور الدٌن  مجتمعٌن او منفردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه 

 195322برلم       25195325وكذلن التعامل مع البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

دمحم جابر نور الدٌن   -رٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكرالحسن دمحم ابو بكر  شركة تضامن  مدٌر و ش -  399

مجتمعٌن او منفردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه وكذلن التعامل 

 195322  برلم     25195325مع البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

دمحم جابر نور الدٌن   -الحسن دمحم ابو بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكر -  455

مجتمعٌن او منفردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه وكذلن التعامل 

 195322برلم       25195325االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ :  مع البنون فى

دمحم جابر نور الدٌن   -الحسن دمحم ابو بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكر -  451

ة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه وكذلن التعامل مجتمعٌن او منفردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كاف

 195322برلم       25195325مع البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

دمحم جابر نور الدٌن   -الحسن دمحم ابو بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن الحسن دمحم  ابو بكر -  452

فردٌن ولهماكافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌع وؼٌر الرسمٌه وكذلن التعامل مجتمعٌن او من

 195322برلم       25195325مع البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

جمعٌه العامه العادٌه المنعمده فً رضا فتحى احمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع ال -  453

من الهٌئه العامه لالستثمار واٌضا التاشٌر بما ورد بمحضر اجتماع مجلس  2518/11/26والمصدق علٌها بتارٌخ  2518/15/21

اع وافك المجلس باالجم -من الهٌئه العامه لالستثمار : 2519/3/12والمصدق علٌه بتارٌخ  2518/11/26اداره الشركه المنعمد فً 

علً ما جاء بالمحضر من لرارات واعتماد تعٌٌن االستاذ / كرم صالح الدٌن الدسولً عضو ملجس االداره عن البنن االهلً 

 84634برلم       25195325المصري و تعٌن كل من االستاذ / اشرؾ عبدالتواب سالمان عضو مجلس ، تارٌخ : 

س ادارة  االداره المستمل واالستاذ/ حاتم مصطفً صبري نورالدٌن عضو رضا فتحى احمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  454

 84634برلم       25195325مجلس االداره المستمل ، تارٌخ : 

عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االداره المنعمد  بتارٌخ  -  455

السٌد االستاذ/ عاطؾ  -1الموافمه علً تشكٌل مجلس االداره كاالتً  -تم االتً : 2519/3/25 والمصدق علٌه بتارٌخ 2518/7/8

السٌد االستاذ/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب رئٌس مجلس  -2صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  - 4س اداره من ذوي الخبره عضو مجل -السٌد االستاذ/ محمود ابراهٌم محمود علً - 3االداره 

 139797برلم       25195325عضو ، تارٌخ : -السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -5عرفه عضو  مجلس اداره  

تارٌخ عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االداره المنعمد  ب -  456

السٌد االستاذ/ عاطؾ  -1الموافمه علً تشكٌل مجلس االداره كاالتً  -تم االتً : 2519/3/25والمصدق علٌه بتارٌخ  2518/7/8

السٌد االستاذ/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب رئٌس مجلس  -2صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  - 4عضو مجلس اداره من ذوي الخبره  -/ محمود ابراهٌم محمود علًالسٌد االستاذ - 3االداره 

 139797برلم       25195325عضو ، تارٌخ : -السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -5عرفه عضو  مجلس اداره  
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حضر اجتماع مجلس االداره المنعمد  بتارٌخ عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب م -  457

السٌد االستاذ/ عاطؾ  -1الموافمه علً تشكٌل مجلس االداره كاالتً  -تم االتً : 2519/3/25والمصدق علٌه بتارٌخ  2518/7/8

ئٌس مجلس السٌد االستاذ/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب ر -2صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  - 4عضو مجلس اداره من ذوي الخبره  -السٌد االستاذ/ محمود ابراهٌم محمود علً - 3االداره 

 139797برلم       25195325عضو ، تارٌخ : -السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -5عرفه عضو  مجلس اداره  

ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االداره المنعمد  بتارٌخ عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شرك -  458

السٌد االستاذ/ عاطؾ  -1الموافمه علً تشكٌل مجلس االداره كاالتً  -تم االتً : 2519/3/25والمصدق علٌه بتارٌخ  2518/7/8

احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب رئٌس مجلس  السٌد االستاذ/ -2صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  

السٌد االستاذ/دمحم عاطؾ صادق  - 4عضو مجلس اداره من ذوي الخبره  -السٌد االستاذ/ محمود ابراهٌم محمود علً - 3االداره 

 139797برلم       25195325عضو ، تارٌخ : -السٌد/ احمد عبدالمجٌد محمود خلٌل  -5عرفه عضو  مجلس اداره  

ٌتولً السٌد / عاطؾ  -2 5عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس اداره ؼٌر متفرغ  -  459

صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب تمثٌل الشركه امام المضاء و الؽٌر و الهٌئه المصرٌه العامه للثروه 

ٌس او تعدٌل او اندماج الشركه امام الشهر العماري والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره المعدنٌه مع والتولٌع علً عمود التاس

لرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب رئٌس 

 139797برلم       25195325مه ، تارٌخ : مجلس االداره  التعامل باسم الشركه وتمثٌلها امام الهٌئه العا

ٌتولً السٌد / عاطؾ  -2 5عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس اداره ؼٌر متفرغ  -  415

روه صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب تمثٌل الشركه امام المضاء و الؽٌر و الهٌئه المصرٌه العامه للث

المعدنٌه مع والتولٌع علً عمود التاسٌس او تعدٌل او اندماج الشركه امام الشهر العماري والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره 

لرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب رئٌس 

 139797برلم       25195325ل باسم الشركه وتمثٌلها امام الهٌئه العامه ، تارٌخ : مجلس االداره  التعام

ٌتولً السٌد / عاطؾ  -2 5عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس اداره ؼٌر متفرغ  -  411

ضاء و الؽٌر و الهٌئه المصرٌه العامه للثروه صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب تمثٌل الشركه امام الم

المعدنٌه مع والتولٌع علً عمود التاسٌس او تعدٌل او اندماج الشركه امام الشهر العماري والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره 

ٌد منتصر نائب رئٌس لرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم الس

 139797برلم       25195325مجلس االداره  التعامل باسم الشركه وتمثٌلها امام الهٌئه العامه ، تارٌخ : 

ٌتولً السٌد / عاطؾ  -2 5عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس اداره ؼٌر متفرغ  -  412

ره والعضو المنتدب تمثٌل الشركه امام المضاء و الؽٌر و الهٌئه المصرٌه العامه للثروه صادق عرفه الشهاوي رئٌس مجلس االدا

المعدنٌه مع والتولٌع علً عمود التاسٌس او تعدٌل او اندماج الشركه امام الشهر العماري والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره 

عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب رئٌس لرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق 

 139797برلم       25195325مجلس االداره  التعامل باسم الشركه وتمثٌلها امام الهٌئه العامه ، تارٌخ : 

ر والمناطك الحره عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  للرلابه المالٌه والهٌئه العامه لالستثما -  413

وبورصه االوراق المالٌه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري ومصلحه الضرائب المصرٌه والؽرفه التجارٌه وذلن مجتمعٌن او 

منفردٌن ولرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب 

االداره حك االلتراض والرهن من كافه البنون وهٌئات التموٌل وفتح والؽاء حسابات وتولٌع الشٌكات واالعتمادات رئٌس مجلس 

 139797برلم       25195325المستندٌه و الصرؾ واالٌداع وذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للرلابه المالٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره  -  414

وبورصه االوراق المالٌه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري ومصلحه الضرائب المصرٌه والؽرفه التجارٌه وذلن مجتمعٌن او 

داره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب منفردٌن ولرئٌس مجلس اال

رئٌس مجلس االداره حك االلتراض والرهن من كافه البنون وهٌئات التموٌل وفتح والؽاء حسابات وتولٌع الشٌكات واالعتمادات 

 139797برلم       25195325المستندٌه و الصرؾ واالٌداع وذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  للرلابه المالٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره  -  415

وبورصه االوراق المالٌه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري ومصلحه الضرائب المصرٌه والؽرفه التجارٌه وذلن مجتمعٌن او 

منفردٌن ولرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب 

رئٌس مجلس االداره حك االلتراض والرهن من كافه البنون وهٌئات التموٌل وفتح والؽاء حسابات وتولٌع الشٌكات واالعتمادات 

 139797برلم       25195325ن مجتمعٌن ، تارٌخ : المستندٌه و الصرؾ واالٌداع وذل

عاطؾ صادق عرفة الشهاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للرلابه المالٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره  -  416

تجارٌه وذلن مجتمعٌن او وبورصه االوراق المالٌه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري ومصلحه الضرائب المصرٌه والؽرفه ال

منفردٌن ولرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد/ عاطؾ صادق عرفه الشهاوي والسٌد/ احمد شولً دمحم السٌد منتصر نائب 

رئٌس مجلس االداره حك االلتراض والرهن من كافه البنون وهٌئات التموٌل وفتح والؽاء حسابات وتولٌع الشٌكات واالعتمادات 

 139797برلم       25195325ٌه و الصرؾ واالٌداع وذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : المستند

نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  417

 131664برلم       25195325

من  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ : نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  418

 131664برلم       25195325

نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  419

 131664برلم       25195325

ن  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ : نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  425

 131664برلم       25195325

نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  421

 131664برلم       25195325

خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :   نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  422

 131664برلم       25195325

نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  423

 131664برلم       25195325

خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :   نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  424

 131664برلم       25195325

نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  425

 131664برلم       25195325

خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  426

 131664برلم       25195325

نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  427

 131664برلم       25195325

خروجها واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ : نورهان هانى عبد العزٌز دروٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  428

 131664برلم       25195325

 246544برلم       25195325احمد السٌد علً خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  429



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195325دمحم دمحم سعٌد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  435

246544 

برلم       25195325سلٌمان سلٌمان السٌد سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  431

246544 

برلم       25195325وائل فهمى الشاذلى عفٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  432

246544 

 246544برلم       25195325حبشً شعبان دمحم عنتر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  433

برلم       25195325جابر ابراهٌم حسانٌن الصٌاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  434

246544 

 246544برلم       25195325عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ : احمد السٌد علً خلٌفه  شركة مساهمة   -  435

 246544برلم       25195325دمحم دمحم سعٌد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  منتخب ، تارٌخ :  -  436

 246544برلم       25195325سلٌمان سلٌمان السٌد سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  437

برلم       25195325وائل فهمى الشاذلى عفٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  منتخب ، تارٌخ :  -  438

246544 

 246544برلم       25195325حبشً شعبان دمحم عنتر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  439

 246544برلم       25195325صٌاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ : جابر ابراهٌم حسانٌن ال -  445

 246544برلم       25195325احمد السٌد علً خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  441

 246544برلم       25195325: دمحم دمحم سعٌد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  منتخب ، تارٌخ  -  442

 246544برلم       25195325سلٌمان سلٌمان السٌد سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  443

برلم       25195325وائل فهمى الشاذلى عفٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  منتخب ، تارٌخ :  -  444

246544 

 246544برلم       25195325حبشً شعبان دمحم عنتر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  445

 246544برلم       25195325جابر ابراهٌم حسانٌن الصٌاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  446

 246544برلم       25195325ادارة  رئٌس لجنة نمابٌن ، تارٌخ :  احمد السٌد علً خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس -  447

برلم       25195325دمحم دمحم سعٌد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  رئٌس لجنة نمابٌن ، تارٌخ :  -  448

246544 

برلم       25195325ابٌن ، تارٌخ : سلٌمان سلٌمان السٌد سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس لجنة نم -  449

246544 

    25195325وائل فهمى الشاذلى عفٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  رئٌس لجنة نمابٌن ، تارٌخ :  -  455

 246544برلم   

 246544برلم       25195325حبشً شعبان دمحم عنتر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لجنة نمابٌن ، تارٌخ :  -  451



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195325جابر ابراهٌم حسانٌن الصٌاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لجنة نمابٌن ، تارٌخ :  -  452

246544 

سٌد محمود عبده سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضاؾ حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه) مجتمعٌن او منفردٌن  -  453

 147854برلم       25195325بٌع وشراء اصول الشركه من اراضى وسٌارات وممتلكات عمارٌه ومنموالت ، تارٌخ : ( فى 

دخول شرٌن موصً مذكور  -ٌاسر عٌد ابراهٌم عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  454

 158995برلم       25195326بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور  -ٌاسر عٌد ابراهٌم عٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  455

 158995برلم       25195326بالعمد ، تارٌخ : 

 2519/  3/  18عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المورخ  -  456

اوال :المفوضٌن بالتولٌع  عن الشركة ٌفوض بالتولٌع على  2519/  3/  25دق علٌه من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ والمص

الشٌكات وكافة المعامالت المصرفٌه واومر الصرؾ والتعهدات الصادرة عن الشركة وتظهٌر مستندات الشحن الممدمة للبنن بؽرض 

المستندٌة بؽرض االستٌراد وكذا كافة مستندات التصدٌر بؽرض اضافة لٌمتها الى حساب سداد لٌمتها وطلبات فتح االعتمادات 

 68884برلم       25195326الشركة والصرؾ من الحسابات الجارٌة المدٌنة والدائنة والتولٌع ، تارٌخ : 

 2519/  3/  18دارة المورخ عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اال -  457

اوال :المفوضٌن بالتولٌع  عن الشركة ٌفوض بالتولٌع على  2519/  3/  25والمصدق علٌه من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ 

الشٌكات وكافة المعامالت المصرفٌه واومر الصرؾ والتعهدات الصادرة عن الشركة وتظهٌر مستندات الشحن الممدمة للبنن بؽرض 

د لٌمتها وطلبات فتح االعتمادات المستندٌة بؽرض االستٌراد وكذا كافة مستندات التصدٌر بؽرض اضافة لٌمتها الى حساب سدا

 68884برلم       25195326الشركة والصرؾ من الحسابات الجارٌة المدٌنة والدائنة والتولٌع ، تارٌخ : 

ارة  على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وتجدٌدها من البنون ولهم الحك عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  458

المبالػ بدون حد الصى ٌفوض السادة االتٌة اسمائهم بعد مجتمعٌن  : -1فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاتهم 

ن دمحم رفعت عبده الجمٌل  العضو المنتدب  السٌد اللواء / عالء محمود ابراهٌم حسن رئٌس مجلس االدارة السٌد االستاذ/ عالء اٌم

المدٌر المالى السٌد االستاذ / دمحم محسن دمحم حنفى  -باالشتران مع احد السادة:السٌد االستاذ /حاتم عبد الوهاب دمحم الشامى 

 68884برلم       25195326المبالػ حتى خمسة ، تارٌخ : -2العرلسوسى مدٌر الحسابات  

ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وتجدٌدها من البنون ولهم الحك عالء محمود  -  459

المبالػ بدون حد الصى ٌفوض السادة االتٌة اسمائهم بعد مجتمعٌن  : -1فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاتهم 

لس االدارة السٌد االستاذ/ عالء اٌمن دمحم رفعت عبده الجمٌل  العضو المنتدب  السٌد اللواء / عالء محمود ابراهٌم حسن رئٌس مج

المدٌر المالى السٌد االستاذ / دمحم محسن دمحم حنفى  -باالشتران مع احد السادة:السٌد االستاذ /حاتم عبد الوهاب دمحم الشامى 

 68884برلم       25195326المبالػ حتى خمسة ، تارٌخ : -2العرلسوسى مدٌر الحسابات  

ٌفوض اى من الساده االتى اسمائهم بعد  السٌد -عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ملٌون جنٌه  -  465

رئٌس مجلس االدارة او السٌد االستاذ/عالء اٌمن دمحم رفعت العضو المنتدب السٌد االستاذ/ وئام -اللواء/ عالء محمود ابراهٌم حسن 

السٌد  -المدٌر المالى  -المدٌر العام باالشتران مع احد الساده :  السٌد االستاذ/ حاتم عبدالوهاب دمحم الشامى  -دى دمحم زكى دمحم رش

ثانٌا ٌفوض منفردا اى من الساده الواردة اسماؤهم عالٌه فى تظهٌر الشٌكات و  -االستاذ / دمحم محسن دمحم حنفى مدٌر الحسابات 

 68884برلم       25195326للبنن بؽرض ، تارٌخ :  الكمبٌاالت الممدمه

ٌفوض اى من الساده االتى اسمائهم بعد  السٌد -عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ملٌون جنٌه  -  461

تدب السٌد االستاذ/ وئام رئٌس مجلس االدارة او السٌد االستاذ/عالء اٌمن دمحم رفعت العضو المن-اللواء/ عالء محمود ابراهٌم حسن 

السٌد  -المدٌر المالى  -المدٌر العام باالشتران مع احد الساده :  السٌد االستاذ/ حاتم عبدالوهاب دمحم الشامى  -دمحم رشدى دمحم زكى 

ٌر الشٌكات و ثانٌا ٌفوض منفردا اى من الساده الواردة اسماؤهم عالٌه فى تظه -االستاذ / دمحم محسن دمحم حنفى مدٌر الحسابات 

 68884برلم       25195326الكمبٌاالت الممدمه للبنن بؽرض ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحصٌلها واضافة لٌمتها الى حسابات الشركة فمط طرؾ البنن .  -  462

ارة  بتمثٌل الشركه امام المضاء و الجهات الحكومٌه و ؼٌر رئٌس مجلس االد -ثالثا تفوٌض السٌد اللواء/ عالء محمود ابراهٌم حسن 

الحكومٌة والمصالح والمرافك العامه والوزارات بهٌئاتها وامام الشهر العماري و الضرائب والجمارن والمحافظات والوحدات 

فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر او المحلٌه وبصفه عامه امام كافه الجهات التى تتعامل معها الشركة لتحمٌك اؼراضها وٌكون له الحك 

 68884برلم       25195326احد اعضاء مجلس االدارة فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحصٌلها واضافة لٌمتها الى حسابات الشركة فمط طرؾ البنن .  -  463

رئٌس مجلس االدارة  بتمثٌل الشركه امام المضاء و الجهات الحكومٌه و ؼٌر  -د ابراهٌم حسن ثالثا تفوٌض السٌد اللواء/ عالء محمو

الحكومٌة والمصالح والمرافك العامه والوزارات بهٌئاتها وامام الشهر العماري و الضرائب والجمارن والمحافظات والوحدات 

لتحمٌك اؼراضها وٌكون له الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر او  المحلٌه وبصفه عامه امام كافه الجهات التى تتعامل معها الشركة

 68884برلم       25195326احد اعضاء مجلس االدارة فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع على عمود التسهٌالت والمروض وله حك االستدانه  -  464

ن البنون بضمان اجراء الرهن التجارى والعمارى على كافة االصول العمارٌه والممومات المادٌه والمعنوٌه للشركة وله للشركه م

حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماتمدم وكذا تفوٌض سٌادته فى التولٌع على عمود بٌع السٌارات المستعمله والكهنه المستؽنى عنها 

واتخاذ كافه االجراءات الالزمه لذلن وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌراو احد اعضاء مجلس االدارة  نٌابه عن الشركة بالشهر العمارى

 68884برلم       25195326فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

عالء محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع على عمود التسهٌالت والمروض وله حك االستدانه  -  465

شركه من البنون بضمان اجراء الرهن التجارى والعمارى على كافة االصول العمارٌه والممومات المادٌه والمعنوٌه للشركة وله لل

حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماتمدم وكذا تفوٌض سٌادته فى التولٌع على عمود بٌع السٌارات المستعمله والكهنه المستؽنى عنها 

لعمارى واتخاذ كافه االجراءات الالزمه لذلن وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌراو احد اعضاء مجلس االدارة نٌابه عن الشركة بالشهر ا

 68884برلم       25195326فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

العامه من  ناصر محمود الملعاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌتولى ادارة الشركه مدٌر او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌه -  466

بٌن الشركاء او من ؼٌرهم واستثناء من طرٌمه التعٌٌن سالفه الذكر عٌن الشركاء السٌد/ناصر محمود الملعاوى لبنانى الجنٌسه  

االنسه لٌلى ناصر  -الجٌزة _السٌد/ٌاسر محمود الملعاوى  لبنانى الجنسٌه  الجٌزة _السٌد/متولى محمود متولى  مصرى  الجٌزة 

 93353برلم       25195326انٌه  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهما لمده ؼٌر محدوده ، تارٌخ : لبن -الملعاوى

دمحم جمال الشحات دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع ٌكون من حك الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن  -  467

 239114برلم       25195326او منفردٌن ، تارٌخ : 

ال الشحات دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع ٌكون من حك الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن دمحم جم -  468

 239114برلم       25195326او منفردٌن ، تارٌخ : 

رشا سٌد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع ٌكون من حك الشركاء المتضامنٌن  -  469

 239114برلم       25195326ٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مجتمع

رشا سٌد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع ٌكون من حك الشركاء المتضامنٌن  -  475

 239114برلم       25195326مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها جهاد عربى عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن مت -  471

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

جهاد عربى عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  472

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

د عربى عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها جها -  473

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

بباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع  ماجد داوود ٌنى -  474

عنها فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم       25195326

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع ماجد داوود ٌنى بباوى  ت -  475

عنها فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم       25195326

ن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع ماجد داوود ٌنى بباوى  شركة تضام -  476

عنها فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم       25195326

االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها   احمد دمحم سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  477

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  احمد دمحم سرحان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك -  478

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

رٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها احمد دمحم سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل ش -  479

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

مجتمعٌن اما التولٌع عنها اسحك مكرم محفوظ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او  -  485

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

لتولٌع عنها اسحك مكرم محفوظ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما ا -  481

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

اسحك مكرم محفوظ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  482

    25195326ما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : فٌ

 135638برلم   

هانى مصباح ٌمانى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  483

    25195326ات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : فٌما ٌخص التصرف

 135638برلم   

هانى مصباح ٌمانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  484

    25195326لملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : فٌما ٌخص التصرفات النالله ل

 135638برلم   
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 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هانى مصباح ٌمانى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  485

    25195326راض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللت

 135638برلم   

مدحت دمحم عزت ملٌجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع  -  486

هن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : عنها فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الر

 135638برلم       25195326

مدحت دمحم عزت ملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع  -  487

اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ :  عنها فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع

 135638برلم       25195326

مدحت دمحم عزت ملٌجى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع  -  488

كه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : عنها فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشر

 135638برلم       25195326

دمحم على ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها فٌما  -  489

برلم       25195326اء مجتمعٌن ، تارٌخ : ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشرك

135638 

دمحم على ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها فٌما  -  495

برلم       25195326تارٌخ :  ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ،

135638 

دمحم على ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها فٌما  -  491

برلم       25195326ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

135638 

جمال عبد هللا السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  492

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638لم   بر

جمال عبد هللا السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  493

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

جمال عبد هللا السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  494

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

عالء الدٌن عادل دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها  -  495

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

ن عادل دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره وحك التولٌع لكل شرٌن منفردا او مجتمعٌن اما التولٌع عنها عالء الدٌ -  496

    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   
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    25195326فٌما ٌخص التصرفات النالله للملكٌه وااللتراض او الرهن او بٌع اصول الشركه ٌكون للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 135638برلم   

    25195326ركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : تامر موسً احمد فتح هللا  ش -  498

 214716برلم   

    25195326تامر موسً احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  499

 214716برلم   

    25195326ٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شر -  555

 214716برلم   

    25195326تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  551

 214716برلم   

    25195326تامر موسً احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  552

 214716برلم   

    25195326تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  553

 214716برلم   

    25195326اروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : سامح ف -  554

 214716برلم   

    25195326سامح فاروق بشرى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  555

 214716برلم   

    25195326شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : سامح فاروق بشرى للٌنى   -  556

 214716برلم   

    25195326سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  557

 214716برلم   

    25195326و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : سامح فاروق بشرى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  558

 214716برلم   

    25195326سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  559

 214716برلم   

    25195326ن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌ -  515

 214716برلم   

    25195326تامر موسً احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  511

 214716برلم   

    25195326بالعمد ، تارٌخ : تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور  -  512

 214716برلم   
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 214716برلم   

    25195326سامح فاروق بشرى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  514

 214716برلم   

    25195326سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  515

 214716برلم   

تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  516

 214716برلم       25195326

تامر موسً احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  517

 214716برلم       25195326

منفردٌن ، تارٌخ :  تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او -  518

 214716برلم       25195326

تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  519

 214716برلم       25195326

والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : تامر موسً احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره  -  525

 214716برلم       25195326

تامر موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  521

 214716برلم       25195326

اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  522

 214716برلم       25195326

سامح فاروق بشرى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  523

 214716برلم       25195326

مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :   سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن -  524

 214716برلم       25195326

سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  525

 214716برلم       25195326

نى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : سامح فاروق بشرى للٌ -  526

 214716برلم       25195326

سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  527

 214716برلم       25195326

موسً احمد فتح هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  تامر -  528

 214716برلم       25195326

تامر موسً احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  529

 214716 برلم      25195326
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 214716برلم       25195326

سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  531

 214716برلم       25195326

سامح فاروق بشرى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  532

 214716برلم       25195326

سامح فاروق بشرى للٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبج حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  533

 214716برلم       25195326

لم   بر    25195327اسماعٌل كمال اسماعٌل حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  534

227777 

برلم       25195327اسماعٌل كمال اسماعٌل حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  535

227777 

برلم       25195327اسماعٌل كمال اسماعٌل حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  536

227777 

برلم       25195327سامه صبحى جعفر حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ا -  537

227777 

برلم       25195327اسامه صبحى جعفر حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  538

227777 

برلم       25195327شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  اسامه صبحى جعفر حسن  توصٌة بسٌطة  -  539

227777 

اسماعٌل كمال اسماعٌل حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله حك تمثٌل الشركه فى كافه  -  545

التى تصدر بعنوان الشرطه وضمن اؼراضها وله المعامالت امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال 

حك التعامل مع البنون ومع الحسابات البنكٌه واعتماد المستندات والتولٌع على الشٌكات وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه 

الجهات منفردا ،  وٌعتبر الشرٌن المتضامن هو المسؤل عن ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها فى كافه المعامالت امام جمٌع

 227777برلم       25195327تارٌخ : 

اسماعٌل كمال اسماعٌل حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله حك تمثٌل الشركه فى كافه  -  541

طه وضمن اؼراضها وله المعامالت امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشر

حك التعامل مع البنون ومع الحسابات البنكٌه واعتماد المستندات والتولٌع على الشٌكات وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه 

وٌعتبر الشرٌن المتضامن هو المسؤل عن ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها فى كافه المعامالت امام جمٌع الجهات منفردا ، 

 227777برلم       25195327خ : تارٌ

اسماعٌل كمال اسماعٌل حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله حك تمثٌل الشركه فى كافه  -  542

المعامالت امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرطه وضمن اؼراضها وله 

ك التعامل مع البنون ومع الحسابات البنكٌه واعتماد المستندات والتولٌع على الشٌكات وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ح

وٌعتبر الشرٌن المتضامن هو المسؤل عن ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها فى كافه المعامالت امام جمٌع الجهات منفردا ، 

 227777  برلم     25195327تارٌخ : 

اسامه صبحى جعفر حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع وله حك تمثٌل الشركه فى كافه  -  543

المعامالت امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرطه وضمن اؼراضها وله 
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سابات البنكٌه واعتماد المستندات والتولٌع على الشٌكات وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه حك التعامل مع البنون ومع الح

وٌعتبر الشرٌن المتضامن هو المسؤل عن ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها فى كافه المعامالت امام جمٌع الجهات منفردا ، 

 227777برلم       25195327تارٌخ : 

جعفر حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع وله حك تمثٌل الشركه فى كافه اسامه صبحى  -  544

المعامالت امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرطه وضمن اؼراضها وله 

ندات والتولٌع على الشٌكات وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه حك التعامل مع البنون ومع الحسابات البنكٌه واعتماد المست

وٌعتبر الشرٌن المتضامن هو المسؤل عن ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها فى كافه المعامالت امام جمٌع الجهات منفردا ، 

 227777برلم       25195327تارٌخ : 

متخارج  له حك االدارة والتولٌع وله حك تمثٌل الشركه فى كافه  اسامه صبحى جعفر حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  545

المعامالت امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرطه وضمن اؼراضها وله 

له كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه حك التعامل مع البنون ومع الحسابات البنكٌه واعتماد المستندات والتولٌع على الشٌكات و

وٌعتبر الشرٌن المتضامن هو المسؤل عن ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها فى كافه المعامالت امام جمٌع الجهات منفردا ، 

 227777برلم       25195327تارٌخ : 

برلم       25195327وله ، تارٌخ : جمٌل فنجري متري جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حم -  546

244988 

برلم       25195327جمٌل فنجري متري جاد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  547

244988 

فردا محسن شولى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح المدٌر المسئول عن ادارة الشركة وصاحب التولٌع من -  548

 191868برلم       25195327امام كافة الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه والبنون وهو الممثل المانونى لها ، تارٌخ : 

محسن شولى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح المدٌر المسئول عن ادارة الشركة وصاحب التولٌع منفردا  -  549

 191868برلم       25195327ه والبنون وهو الممثل المانونى لها ، تارٌخ : امام كافة الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌ

عمرو محسن شولً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح المدٌر المسئول عن ادارة الشركة وصاحب التولٌع  -  555

 191868برلم       25195327تارٌخ : منفردا امام كافة الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه والبنون وهو الممثل المانونى لها ، 

عمرو محسن شولً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح المدٌر المسئول عن ادارة الشركة وصاحب التولٌع  -  551

 191868برلم       25195327منفردا امام كافة الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه والبنون وهو الممثل المانونى لها ، تارٌخ : 

برلم       25195327محسن شولى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  552

191868 

برلم       25195327محسن شولى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  553

191868 

برلم       25195327توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  عمرو محسن شولً ابراهٌم  -  554

191868 

برلم       25195327عمرو محسن شولً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  555

191868 

برلم       25195327دٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : حمزه دمحم الطٌب حمزه دمحم  توصٌة بسٌطة  م -  556

228885 
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برلم       25195327حمزه دمحم الطٌب حمزه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  557

228885 

برلم       25195327ت كافه حمولها ، تارٌخ : هبه على عوض صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلم -  558

228885 

برلم       25195327هبه على عوض صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  559

228885 

واصبح  له حك االداره والتولٌع  -حمزه دمحم الطٌب حمزه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  565

 228885برلم       25195327منفردا والتعامل مع البنون وااللتراض ، تارٌخ : 

واصبح  له حك االداره والتولٌع  -المتضامن  حمزه دمحم الطٌب حمزه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن -  561

 228885برلم       25195327منفردا والتعامل مع البنون وااللتراض ، تارٌخ : 

واصبح  له حك االداره والتولٌع منفردا  -هبه على عوض صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  562

 228885برلم       25195327تارٌخ : والتعامل مع البنون وااللتراض ، 

واصبح  له حك االداره والتولٌع منفردا  -هبه على عوض صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  563

 228885برلم       25195327والتعامل مع البنون وااللتراض ، تارٌخ : 

    25195327شرٌن  خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  564

 65662برلم   

    25195327جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  565

 65662برلم   

دٌر ؼٌر شرٌن  خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : احمد دمحم عبد المنعم عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  م -  566

 65662برلم       25195327

احمد دمحم عبد المنعم عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  567

 65662برلم       25195327

    25195327توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : دمحم جابر سٌد دمحم سالم   -  568

 65662برلم   

    25195327دمحم جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  569

 65662برلم   

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات فى االداره جابر سٌد دمحم سالم  توص -  575

والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه فى حدود ؼرض الشركه وفٌما ٌحمك مصلحتها بصفته مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

 65662برلم       25195327

ة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات فى االداره جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة بسٌط -  571

والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه فى حدود ؼرض الشركه وفٌما ٌحمك مصلحتها بصفته مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

 65662برلم       25195327

ة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن اوسع احمد دمحم عبد المنعم عبد العزٌز  توصٌ -  572

السلطات فى االداره والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه فى حدود ؼرض الشركه وفٌما ٌحمك مصلحتها بصفته مدٌر 

 65662برلم       25195327للشركه ، تارٌخ : 
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ٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن اوسع احمد دمحم عبد المنعم عبد العز -  573

السلطات فى االداره والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه فى حدود ؼرض الشركه وفٌما ٌحمك مصلحتها بصفته مدٌر 

 65662برلم       25195327للشركه ، تارٌخ : 

م  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات فى دمحم جابر سٌد دمحم سال -  574

االداره والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه فى حدود ؼرض الشركه وفٌما ٌحمك مصلحتها بصفته مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

 65662برلم       25195327

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات فى   دمحم جابر سٌد دمحم سالم -  575

االداره والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه فى حدود ؼرض الشركه وفٌما ٌحمك مصلحتها بصفته مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

 65662برلم       25195327

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له الحك فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود الرهن وؼٌر ذلن  جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة -  576

من االجراءات الالزمه للحصول على لروض باسم الشركه وله الحك فى التصرؾ باصول الشركة الثابتة والمنموله والتولٌع على 

راد والتعامل مع البنون وجمٌع الهٌئات والجهات الرسمٌه عن عمود الخاصه بها وله الحك فى االداره والتولٌع على نشاط االستٌ

 65662برلم       25195327نشاط االستٌراد ، تارٌخ : 

جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له الحك فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود الرهن وؼٌر ذلن  -  577

وض باسم الشركه وله الحك فى التصرؾ باصول الشركة الثابتة والمنموله والتولٌع على من االجراءات الالزمه للحصول على لر

عمود الخاصه بها وله الحك فى االداره والتولٌع على نشاط االستٌراد والتعامل مع البنون وجمٌع الهٌئات والجهات الرسمٌه عن 

 65662برلم       25195327نشاط االستٌراد ، تارٌخ : 

دمحم عبد المنعم عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  له الحك فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود احمد  -  578

الرهن وؼٌر ذلن من االجراءات الالزمه للحصول على لروض باسم الشركه وله الحك فى التصرؾ باصول الشركة الثابتة 

فى االداره والتولٌع على نشاط االستٌراد والتعامل مع البنون وجمٌع الهٌئات والمنموله والتولٌع على عمود الخاصه بها وله الحك 

 65662برلم       25195327والجهات الرسمٌه عن نشاط االستٌراد ، تارٌخ : 

 احمد دمحم عبد المنعم عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  له الحك فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود -  579

الرهن وؼٌر ذلن من االجراءات الالزمه للحصول على لروض باسم الشركه وله الحك فى التصرؾ باصول الشركة الثابتة 

والمنموله والتولٌع على عمود الخاصه بها وله الحك فى االداره والتولٌع على نشاط االستٌراد والتعامل مع البنون وجمٌع الهٌئات 

 65662برلم       25195327اد ، تارٌخ : والجهات الرسمٌه عن نشاط االستٌر

دمحم جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له الحك فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود الرهن  -  585

ه وؼٌر ذلن من االجراءات الالزمه للحصول على لروض باسم الشركه وله الحك فى التصرؾ باصول الشركة الثابتة والمنمول

والتولٌع على عمود الخاصه بها وله الحك فى االداره والتولٌع على نشاط االستٌراد والتعامل مع البنون وجمٌع الهٌئات والجهات 

 65662برلم       25195327الرسمٌه عن نشاط االستٌراد ، تارٌخ : 

اض من البنون والتولٌع على عمود الرهن دمحم جابر سٌد دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له الحك فى االلتر -  581

وؼٌر ذلن من االجراءات الالزمه للحصول على لروض باسم الشركه وله الحك فى التصرؾ باصول الشركة الثابتة والمنموله 

الجهات والتولٌع على عمود الخاصه بها وله الحك فى االداره والتولٌع على نشاط االستٌراد والتعامل مع البنون وجمٌع الهٌئات و

 65662برلم       25195327الرسمٌه عن نشاط االستٌراد ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم محمود الدكرورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضاؾ حك االلتراض والرهن من البنون عن الشركة ،  -  582

 252125برلم       25195328تارٌخ : 

و شرٌن  اضاؾ حك االلتراض والرهن من البنون عن الشركة ،  اشرؾ دمحم محمود الدكرورى  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  583

 252125برلم       25195328تارٌخ : 

اشرؾ دمحم محمود الدكرورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضاؾ حك االلتراض والرهن من البنون عن الشركة ،  -  584

 252125برلم       25195328تارٌخ : 
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رى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضاؾ حك االلتراض والرهن من البنون عن الشركة ، اشرؾ دمحم محمود الدكرو -  585

 252125برلم       25195328تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن  4وخروج عدد  -دمحم احمد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌن موصً  -  586

 245856برلم       25195328بالعمد ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن  4وخروج عدد  -دمحم احمد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبحت شرٌن موصً  -  587

 245856برلم       25195328بالعمد ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن  4وخروج عدد  -حنان حسن محمود علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت شرٌن موصً  -  588

 245856برلم       25195328مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن  4وخروج عدد  -حنان حسن محمود علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت شرٌن موصً  -  589

 245856برلم       25195328د ، تارٌخ : مذكورٌن بالعم

دمحم احمد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له منفردا حك االداره والتولٌع امام الجهات الرسمٌه وله حك  -  595

زالمطاع الخاص التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

بكافه اشكالهم والتعامل مع المرور وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة 

 245856برلم       25195328ٌع على عمود الشراء والرهن والبٌع ، تارٌخ : وضمن اؼراضها وكذلن له حك التول

دمحم احمد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له منفردا حك االداره والتولٌع امام الجهات الرسمٌه وله حك  -  591

ٌه والمطاع العام ولطاع االعمال زالمطاع الخاص التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكوم

بكافه اشكالهم والتعامل مع المرور وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار 

 خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة

 245856برلم       25195328وضمن اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والرهن والبٌع ، تارٌخ : 

حنان حسن محمود علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له منفردا حك االداره والتولٌع امام الجهات الرسمٌه وله  -  592

ع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال زالمطاع حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌ

الخاص بكافه اشكالهم والتعامل مع المرور وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار 

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة  خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون

 245856برلم       25195328وضمن اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والرهن والبٌع ، تارٌخ : 

حنان حسن محمود علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له منفردا حك االداره والتولٌع امام الجهات الرسمٌه وله  -  593

الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال زالمطاع  حك التعامل باسم

الخاص بكافه اشكالهم والتعامل مع المرور وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار 

فه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكا

 245856برلم       25195328وضمن اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والرهن والبٌع ، تارٌخ : 

والتعامل مع الشهر دمحم احمد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات  -  594

العماري وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودتسدٌد كافه السندات 

االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فً 

برلم       25195328بعض ما ذكر مع بماء السٌد/ شكري محمود دمحم ) مدٌر مسئول للشركه من الناحٌه السٌاحٌه( ، تارٌخ : كل او 

245856 

دمحم احمد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات والتعامل مع الشهر  -  595

عٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودتسدٌد كافه السندات العماري وله الحك فً ت

االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فً 
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برلم       25195328 ) مدٌر مسئول للشركه من الناحٌه السٌاحٌه( ، تارٌخ : كل او بعض ما ذكر مع بماء السٌد/ شكري محمود دمحم

245856 

حنان حسن محمود علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات والتعامل مع الشهر  -  596

تباتهم واجورهم وله حك لبض ودتسدٌد كافه السندات العماري وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مر

االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فً 

برلم       25195328ه( ، تارٌخ : كل او بعض ما ذكر مع بماء السٌد/ شكري محمود دمحم ) مدٌر مسئول للشركه من الناحٌه السٌاحٌ

245856 

حنان حسن محمود علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات والتعامل مع الشهر  -  597

سندات العماري وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودتسدٌد كافه ال

االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فً 

برلم       25195328كل او بعض ما ذكر مع بماء السٌد/ شكري محمود دمحم ) مدٌر مسئول للشركه من الناحٌه السٌاحٌه( ، تارٌخ : 

245856 

برلم       25195328ادهم دمحم البندارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  598

139855 

برلم       25195328ادهم دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  599

139855 

برلم       25195328دمحم البندارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  ادهم -  655

139855 

برلم       25195328ادهم دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  651

139855 

برلم       25195328ندارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : احمد دمحم الب -  652

139855 

برلم       25195328احمد دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  653

139855 

برلم       25195328كة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : احمد دمحم البندارى  شر -  654

139855 

برلم       25195328احمد دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  655

139855 

برلم       25195328شرٌن موصى  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  نهال دمحم البندارى  شركة تضامن  -  656

139855 

برلم       25195328نهال دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  657

139855 

برلم       25195328صبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : نهال دمحم البندارى  شركة تضامن  شرٌن موصى  ا -  658

139855 

برلم       25195328نهال دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  659

139855 
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 139855برلم       25195328تارٌخ :  ادهم دمحم البندارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، -  615

 139855برلم       25195328ادهم دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  611

 139855برلم       25195328ادهم دمحم البندارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  612

 139855برلم       25195328ارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، تارٌخ : ادهم دمحم البند -  613

 139855برلم       25195328احمد دمحم البندارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  614

 139855برلم       25195328احمد دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  615

 139855برلم       25195328احمد دمحم البندارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  616

 139855برلم       25195328احمد دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  617

 139855برلم       25195328نهال دمحم البندارى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  618

 139855برلم       25195328نهال دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  619

 139855برلم       25195328، تارٌخ : نهال دمحم البندارى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج لوفاته  -  625

 139855برلم       25195328نهال دمحم البندارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج لوفاته ، تارٌخ :  -  621

محسن شدٌد محمود  -1محسن شدٌد محمود حسن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشكٌل هٌئه المكتب كما ٌلى :  -  622

ابراهٌم  -3نائب ؤئٌس مجلً اداره)تولٌع اول احتٌاطً(-احمد شولى مصطفى امٌن-2جلس االدارة )تولٌع اول اساسً(رئٌس م  -

عضو مجلس اداره تولٌع ثانى احتٌاطى موالٌد  -دمحم سٌد على -4امٌن سر مجلس االداره  تولٌع ثانى اساسى-شدٌد محمود حسن 

ه باالجماع على ان تكون حك التولٌع على الشٌكات واذون الصرؾ والمعامالت لرر مجلس اداره الجمعٌه الموافم - 1976/8/16

 216812برلم       25195331ابراهٌم ، تارٌخ : -3احمد شولً مصطفى-2-محسن شدٌد محمود -1المصرفٌه على النحو االتً : 

محسن شدٌد محمود  -1لمكتب كما ٌلى : محسن شدٌد محمود حسن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشكٌل هٌئه ا -  623

ابراهٌم  -3نائب ؤئٌس مجلً اداره)تولٌع اول احتٌاطً(-احمد شولى مصطفى امٌن-2رئٌس مجلس االدارة )تولٌع اول اساسً(  -

  عضو مجلس اداره تولٌع ثانى احتٌاطى موالٌد-دمحم سٌد على -4امٌن سر مجلس االداره  تولٌع ثانى اساسى-شدٌد محمود حسن 

لرر مجلس اداره الجمعٌه الموافمه باالجماع على ان تكون حك التولٌع على الشٌكات واذون الصرؾ والمعامالت  - 1976/8/16

 216812برلم       25195331ابراهٌم ، تارٌخ : -3احمد شولً مصطفى-2-محسن شدٌد محمود -1المصرفٌه على النحو االتً : 

تم الموافمه باالجماع بان ٌمثل  -دمحم سٌد على-4تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  شدٌد محمودمحسن شدٌد محمود حسن  جمعٌة  -  624

الجمعٌه السٌد رئٌس مجلس االداره امام الؽٌر وامام المضاء وله الحك فى تمثٌل الجمعٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والجهات 

استمرار الصالحٌات  -كافه العمود  مع جهات االسناد المختلفةالسٌادٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وابرام 

 216812برلم       25195331الممنوحةا له بمجالس االدارة السابمة وما اضٌؾ الٌها من تعدٌالت ، تارٌخ : 

جماع بان ٌمثل تم الموافمه باال -دمحم سٌد على-4محسن شدٌد محمود حسن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  شدٌد محمود -  625

الجمعٌه السٌد رئٌس مجلس االداره امام الؽٌر وامام المضاء وله الحك فى تمثٌل الجمعٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والجهات 

استمرار الصالحٌات  -السٌادٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وابرام كافه العمود  مع جهات االسناد المختلفة

 216812برلم       25195331له بمجالس االدارة السابمة وما اضٌؾ الٌها من تعدٌالت ، تارٌخ : الممنوحةا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

بفصل المدعً علٌه/نادر منٌر نجٌب استٌنو الشرٌن من الشركة المبٌنة بصحٌفة الدعوى حكمت المحكمه فى ماده تجارٌه  -  1

برلم       25195354احمد محروس وشركاه الجٌزه االبتدائٌه تحمٌل ، تارٌخ : 221وبماءها بٌن بالً الشركاء والزام المدعً علٌه  

75188 

ر منٌر نجٌب استٌنو الشرٌن من الشركة المبٌنة بصحٌفة الدعوى حكمت المحكمه فى ماده تجارٌه بفصل المدعً علٌه/ناد -  2

برلم       25195354احمد محروس وشرٌكه الجٌزه االبتدائٌه تحمٌل ، تارٌخ : 221وبماءها بٌن بالً الشركاء والزام المدعً علٌه  

75188 

 75452رلم   ب    25195356عاٌده عبدالؽنى  السوٌفى  وشركاه  تحمٌل ، تارٌخ : 1156   -  3

 75452برلم       25195356سماح دمحم بدر الدٌن وشركاها  تحمٌل ، تارٌخ : 1156   -  4

 75452برلم       25195356سماح دمحم بدر الدٌن وشركاها  تحمٌل ، تارٌخ : 1156   -  5

 2518/289دول العمومى رلم الوارده بالج 2517/15/35جلسه  12بموجب حكم محكمه بوالق الدكرور الجزئٌه الدائرة  -  6

برلم       25195313الشحات السعٌد وشركاه  فسخ الشركة ، تارٌخ : 12مدنى جزئى بوالق الدكرور حكمت المحكمه فى ماده  

139554 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 225942برلم       25195353، تارٌخ :  3552  2521/9/25احمد عربى دمحم زهران  ساري حتً  -  1

 218778برلم       25195353، تارٌخ :  3562  2522/1/16ماهر لبٌب سعد معوض  سارى حتى  -  2

 235389برلم       25195353، تارٌخ :  3565  2523/9/25على رمضان شاكر  سارى حتى  -  3

 225751برلم       25195353، تارٌخ :  3545  2522/3/18دمحم عبد الخالك عبد الرحمن العدس  ساري حتً  -  4

 189864برلم       25195353، تارٌخ :  3533  2522/12/4مدٌحة عبد الحمٌد محمود  سارى حتى  -  5

 214579برلم       25195353، تارٌخ :  3566  2521/8/25سٌد على احمد حسن  سارى حتى  -  6

 225817برلم       25195353، تارٌخ :  3532  2522/9/23دمحم عرفان عبد الحمٌد  سارى حتى  -  7

 218745برلم       25195353، تارٌخ :  3537  2522/1/15رمضان حسن احمد حسن  سارى حتى  -  8

 26651  برلم     25195353، تارٌخ :  3566عبدهللا جاد الدٌن حسٌن     -  9
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 26651برلم       25195353، تارٌخ :  3567  2522/6/19عبدهللا جاد الدٌن حسٌن  ساري حتً  -  15
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 257459برلم       25195354، تارٌخ :  3589  2525/11/15احمد على بدر وشركاه  سارى حتى  -  32
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 154612لم   بر    25195313، تارٌخ :  3683عمر على برعى وشرٌكه     -  127

 154612برلم       25195313، تارٌخ :  3684عمر على برعى وشرٌكه     -  128

 154612برلم       25195313، تارٌخ :  3685  2523/8/2عمر على برعى وشرٌكه  سارى حتى  -  129

 192552برلم       25195313، تارٌخ :  3649دمحم حامد عبد الخالك وشركاء     -  135

 192552برلم       25195313، تارٌخ :  3655دمحم حامد عبد الخالك وشركاء     -  131

 192552برلم       25195313، تارٌخ :  3651دمحم حامد عبد الخالك وشركاء     -  132

 192552برلم       25195313، تارٌخ :  3651  259/1/19دمحم حامد عبد الخالك وشركاء  سارى حتى  -  133

 121257برلم       25195313، تارٌخ :  3645مدى سٌد امام وشرٌكه عبد الفتاح سٌد امام    ح -  134

 66739برلم       25195314، تارٌخ :  3736شركه ٌوسؾ ٌوسؾ فهمى     -  135

 66739برلم       25195314، تارٌخ :  3737شركه ٌوسؾ ٌوسؾ فهمى     -  136

 66739برلم       25195314، تارٌخ :  3738شركه ٌوسؾ ٌوسؾ فهمى     -  137

 66739برلم       25195314، تارٌخ :  3739شركه ٌوسؾ ٌوسؾ فهمى     -  138

 66739برلم       25195314، تارٌخ :  3745شركه ٌوسؾ ٌوسؾ فهمى     -  139

 66739م   برل    25195314، تارٌخ :  3741  2525/6/11شركه ٌوسؾ ٌوسؾ فهمى  ساري حتى  -  145

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15اصبح/ احمد دمحم عبد الفتاح و شرٌكه  سارى حتى  -  141

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15دمحم عبد الفتاح احمد امٌن وشركاه  سارى حتى  -  142

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15ته  سارى حتى اصبح/ احمد دمحم عبد الفتاح و شرٌك -  143

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15اصبح/ احمد دمحم عبد الفتاح و شرٌكه  سارى حتى  -  144

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15دمحم عبد الفتاح احمد امٌن وشركاه  سارى حتى  -  145

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15اصبح/ احمد دمحم عبد الفتاح و شرٌكته  سارى حتى  -  146

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15اصبح/ احمد دمحم عبد الفتاح و شرٌكه  سارى حتى  -  147

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15دمحم عبد الفتاح احمد امٌن وشركاه  سارى حتى  -  148

 126633برلم       25195314، تارٌخ :  3725  2524/3/15اصبح/ احمد دمحم عبد الفتاح و شرٌكته  سارى حتى  -  149

 177528برلم       25195314، تارٌخ :  3784  2521/5/25ى خالد فاروق عبد الرحمن فراج وشرٌكه  سارى حت -  155

 156855برلم       25195314، تارٌخ :  3727  2523/12/19دمحم رفاعى وشركاة  سارى حتى  -  151

 156855برلم       25195314، تارٌخ :  3727  2523/12/19شركة مطاحن اوالد بدٌر  سارى حتى  -  152



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195314، تارٌخ :  3783  2523/11/22تثمار العمارى العربى المباشرة  سارى حتى شركة صندوق االس -  153

124515 

    25195317، تارٌخ :  3831  2525/2/2االخوه للمماوالت والتورٌدات رشاد شحاته عبد العزٌز وشرٌكه  سارى حتى  -  154

 199885برلم   

 199885برلم       25195317، تارٌخ :  3831  2525/2/2كاه  سارى حتى اصبح / رشاد شحاته عبدالعزٌز وشر -  155

    25195317، تارٌخ :  3831  2525/2/2االخوه للمماوالت والتورٌدات رشاد شحاته عبد العزٌز وشرٌكه  سارى حتى  -  156

 199885برلم   

 199885برلم       25195317، تارٌخ :  3831  2525/2/2اصبح / رشاد شحاته عبدالعزٌز وشركاه  سارى حتى  -  157

 154669برلم       25195317، تارٌخ :  3849فاروق نصٌؾ نخلة وشركاه     -  158

 154669برلم       25195317، تارٌخ :  3855فاروق نصٌؾ نخلة وشركاه     -  159

 154669برلم       25195317، تارٌخ :  3851  2525/11/13فاروق نصٌؾ نخلة وشركاه  سارى حتى  -  165

 231426برلم       25195317، تارٌخ :  3838  2524/3/5دمحم ماهر عبد الرحٌم وشركاه  سارى حتى  -  161

    25195317، تارٌخ :  3834  2524/5/14مصنع خلٌل ابوالسعود وشركاه لالثاثات المعدنٌه والخشبٌة  سارى حتى  -  162

 98725برلم   

 85532برلم       25195318، تارٌخ :  3931  2523/15/18اهٌم رضا  سارى حتى حسٌن وابر -  163

 156855برلم       25195318، تارٌخ :  3916مدحت نبٌل وشركاه     -  164

 156855برلم       25195318، تارٌخ :  3917مدحت نبٌل وشركاه     -  165

 156855برلم       25195318، تارٌخ :  3918مدحت نبٌل وشركاه     -  166

 156855برلم       25195318، تارٌخ :  3919  2521/5/15مدحت نبٌل وشركاه  سارى حتى  -  167

    25195318، تارٌخ :  3935  2524/3/14عبد المسٌح بولس وشركاه  سارى حتى  -شركة مٌالنو لالستٌراد والتصدٌر  -  168

 158411برلم   

 158411برلم       25195318، تارٌخ :  3935  2524/3/14ٌكه  سارى حتى عبد المسٌح بولس وشر -  169

    25195318، تارٌخ :  3935  2524/3/14عبد المسٌح بولس وشركاه  سارى حتى  -شركة مٌالنو لالستٌراد والتصدٌر  -  175

 158411برلم   

 158411برلم       25195318 ، تارٌخ : 3935  2524/3/14عبد المسٌح بولس وشرٌكه  سارى حتى  -  171

 173189برلم       25195318، تارٌخ :  3883شركه رضا دمحم عبد الفتاح مرجان وشركاه     -  172

 173189برلم       25195318، تارٌخ :  3884شركه رضا دمحم عبد الفتاح مرجان وشركاه     -  173

 82195برلم       25195318، تارٌخ :  3898  2524/3/21الشركه الزراعٌه التجارٌه  سارى حتى  -  174

 82195برلم       25195318، تارٌخ :  3898  2524/3/21شركه سٌبا جاٌجى مصر  سارى حتى  -  175

 82195برلم       25195318، تارٌخ :  3898  2524/3/21شركة نوفارتس اجرواٌجٌبت  سارى حتى  -  176



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 82195برلم       25195318، تارٌخ :  3898  2524/3/21م(  سارى حتى 5م5سٌنجنتا اجرو )ش -  177

 178535برلم       25195318، تارٌخ :  3928  2521/6/17على ٌسٌن وشركاه  سارى حتى  -  178

 178535برلم       25195318، تارٌخ :  3928  2521/6/17عمرو دمحم وشركاه  سارى حتى  -  179

 231452برلم       25195318، تارٌخ :  3913  2524/3/9دمحم عبد العزٌز عبد هللا وشركاه  سارى حتى  -  185

 231452برلم       25195318، تارٌخ :  3913  2524/3/9دمحم عبد العزٌز عبد هللا وشركاه  سارى حتى  -  181

 229565برلم       25195319، تارٌخ :  3936محسن شولى وشرٌكته     -  182

 145859برلم       25195319، تارٌخ :  3971  2521/4/27احمد عواد و شركاة  سارى حتى  -  183

 145859برلم       25195319، تارٌخ :  3971  2521/4/27شركه الشاذلً  سارى حتى  -  184

 157687برلم       25195319: ، تارٌخ  3984  2524/2/7السٌد احمد السٌد عفٌفى وشركاه  سارى حتى  -  185

برلم       25195319، تارٌخ :  3958  2523/6/12حمدى سٌد امام وشرٌكه عبد الفتاح سٌد امام  سارى حتى  -  186

121257 

 218785برلم       25195319، تارٌخ :  4553  2522/1/26حسام الدٌن و شرٌكه  سارى حتى  -  187

 السٌد لتجارة االجهزة الرٌاضٌة والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌر وصٌانتها باور سبورتس حمدى احمد حمدى , مرٌم دمحم -  188

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3اند فتس  سارى حتى 

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3احمد عبد الحى وشركاه  سارى حتى  -  189

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3عبد الحى وشركاه  سارى حتى احمد  -  195

  2524/4/3والئحته  سارى حتى  1981لسنه  159باور سبورتس اند فٌتنس لالجهزه الرٌاضٌه خاضعة للمانون رلم  -  191

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953

 السٌد لتجارة االجهزة الرٌاضٌة والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌر وصٌانتها باور سبورتس حمدى احمد حمدى , مرٌم دمحم -  192

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3اند فتس  سارى حتى 

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3احمد عبد الحى وشركاه  سارى حتى  -  193

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3د الحى وشركاه  سارى حتى احمد عب -  194

  2524/4/3والئحته  سارى حتى  1981لسنه  159باور سبورتس اند فٌتنس لالجهزه الرٌاضٌه خاضعة للمانون رلم  -  195

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953

السٌد لتجارة االجهزة الرٌاضٌة والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌر وصٌانتها باور سبورتس حمدى احمد حمدى , مرٌم دمحم  -  196

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3اند فتس  سارى حتى 

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3احمد عبد الحى وشركاه  سارى حتى  -  197

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953  2524/4/3الحى وشركاه  سارى حتى احمد عبد  -  198

  2524/4/3والئحته  سارى حتى  1981لسنه  159باور سبورتس اند فٌتنس لالجهزه الرٌاضٌه خاضعة للمانون رلم  -  199

 158833برلم       25195319، تارٌخ :  3953



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 62218برلم       25195319، تارٌخ :  3965  2523/15/21 ابراهٌم مرسى وشركاه  سارى حتى -  255

 191459برلم       25195319، تارٌخ :  3992شركة مصطفى دمحم عبده وشرٌكه     -  251

 191459برلم       25195319، تارٌخ :  3993  2523/9/15شركة مصطفى دمحم عبده وشرٌكه  سارى حتى  -  252

 163872برلم       25195325، تارٌخ :  4565رٌكته نرمٌت نشأت ممتاز    عماد نصٌؾ اسكاروس وش -  253

 163872برلم       25195325، تارٌخ :  4561عماد نصٌؾ اسكاروس وشرٌكته نرمٌت نشأت ممتاز     -  254

 235965برلم       25195325، تارٌخ :  4152  2523/12/24عاطؾ عبد الستار عبد المولى وشرٌكتة  سارى حتى  -  255

 82285برلم       25195325، تارٌخ :  4581  2524/3/28دمحم على الدمرداش وشرٌكه  سارى حتى  -  256

 82285برلم       25195325، تارٌخ :  4581  2524/3/28احمد على الدمرداش وشرٌكته  سارى حتى  -  257

 82285برلم       25195325، تارٌخ :  4581  2524/3/28دمحم على الدمرداش وشرٌكه  سارى حتى  -  258

 82285برلم       25195325، تارٌخ :  4581  2524/3/28احمد على الدمرداش وشرٌكته  سارى حتى  -  259

 82285برلم       25195325، تارٌخ :  4581  2524/3/28سارى حتى دمحم على الدمرداش وشرٌكه   -  215

 82285برلم       25195325، تارٌخ :  4581  2524/3/28احمد على الدمرداش وشرٌكته  سارى حتى  -  211

 192274برلم       25195325، تارٌخ :  4157شركه فتوح دمحم ابو الفتوح و شرٌكه     -  212

 185859برلم       25195325، تارٌخ :  4544  2522/2/18ابراهٌم وشركاة  سارى حتى  مصطفى لسٌد -  213

 144165برلم       25195325، تارٌخ :  4594  2521/11/13ودٌد دمحم ٌالوت وشرٌكه  سارى حتى  -  214

 157987برلم       25195325، تارٌخ :  4592  2524/2/23دمحم ابراهٌم عبد العزٌز صبرى وشركاه  سارى حتى  -  215

 149757برلم       25195325، تارٌخ :  4545اشرؾ اسامة حسن وعمرو اسامة حسن  بالى مده   -  216

 149757برلم       25195325، تارٌخ :  4545اصبح اشرؾ اسامة حسن وشرٌكه  بالى مده   -  217

 149757برلم       25195325خ : ، تارٌ 4545اشرؾ اسامة حسن وعمرو اسامة حسن  بالى مده   -  218

 149757برلم       25195325، تارٌخ :  4545اصبح اشرؾ اسامة حسن وشرٌكه  بالى مده   -  219

 158754برلم       25195325، تارٌخ :  4523احمد محمود احمد وشركاه     -  225

 158754برلم       25195325، تارٌخ :  4524احمد محمود احمد وشركاه  ٌوجد مده   -  221

 63526برلم       25195325، تارٌخ :  4528عناٌات  وشركاها     -  222

 63526برلم       25195325، تارٌخ :  4529  2524/3/23عناٌات  وشركاها  سارى حتى  -  223

برلم       25195321، تارٌخ :  4168  2522/15/27االورمان ماركت ورثة عبدالحمٌد ٌوسؾ البٌه  سارى حتى  -  224

93951 

برلم       25195321، تارٌخ :  4168  2522/15/27االورمان ماركت ورثة عبدالحمٌد ٌوسؾ البٌه  سارى حتى  -  225

93951 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 225535برلم       25195321، تارٌخ :  4156  2522/9/15عمرو دمحم عبد السالم عطٌه وشركاه  سارى حتى  -  226

 73855برلم       25195321، تارٌخ :  4165  2522/4/22ركاه  سارى حتى حسن مبرون امام وش -  227

 73855برلم       25195321، تارٌخ :  4165  2522/4/22حسن الطهاوى وشركاه  سارى حتى  -  228

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4216الدكتور / احمد الدٌب وشرٌكه     -  229

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4216   احمد الدٌب وشركاه  -  235

    25195322، تارٌخ :  4216احمد الدٌب وشرٌكه المكتب العلمى لالستشارات الفنٌه والتوكٌالت التجارٌه )انترو (     -  231

 82351برلم   

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4216عمر منصور وشركاه     -  232

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4217  2524/3/35احمد الدٌب وشرٌكه  سارى حتى الدكتور /  -  233

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4217  2524/3/35احمد الدٌب وشركاه  سارى حتى  -  234

،  4217  2524/3/35احمد الدٌب وشرٌكه المكتب العلمى لالستشارات الفنٌه والتوكٌالت التجارٌه )انترو (  سارى حتى  -  235

 82351برلم       25195322تارٌخ : 

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4217  2524/3/35عمر منصور وشركاه  سارى حتى  -  236

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4216دٌب وشرٌكه    الدكتور / احمد ال -  237

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4216احمد الدٌب وشركاه     -  238

    25195322، تارٌخ :  4216احمد الدٌب وشرٌكه المكتب العلمى لالستشارات الفنٌه والتوكٌالت التجارٌه )انترو (     -  239

 82351برلم   

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4216عمر منصور وشركاه     -  245

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4217  2524/3/35الدكتور / احمد الدٌب وشرٌكه  سارى حتى  -  241

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4217  2524/3/35احمد الدٌب وشركاه  سارى حتى  -  242

،  4217  2524/3/35الدٌب وشرٌكه المكتب العلمى لالستشارات الفنٌه والتوكٌالت التجارٌه )انترو (  سارى حتى احمد  -  243

 82351برلم       25195322تارٌخ : 

 82351برلم       25195322، تارٌخ :  4217  2524/3/35عمر منصور وشركاه  سارى حتى  -  244

 72276برلم       25195323، تارٌخ :  4221/  2521/12/6حتى  اسامه عتابى دمحم وشركاه  سارى -  245

 98247برلم       25195324، تارٌخ :  4188  2524/3/22الٌاس براده وشركاه  سارى حتى  -  246

 98247برلم       25195324، تارٌخ :  4188  2524/3/22الٌاس برادة وشرٌكه  سارى حتى  -بارمٌد الطبٌه  -  247

، تارٌخ :  4192  2523/11/6شركة الفنٌة لالعمال المٌكانٌكة والكهربائٌة حمدى دمحم احمد وشركاة  سارى حتى ال -  248

 85715برلم       25195324

 155411برلم       25195324، تارٌخ :  4199  2519/11/22لنده بخٌت فام وشرٌكها  سارى حتى  -  249



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8ن وشرٌكهما  سارى حتى شركة عزٌز رفاعى و عبد الفتاح حس -  255

126457 

 126457برلم       25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8عبدالفتاح عبدالجواد حسن  وشركاه  سارى حتى  -  251

    25195324رٌخ : ، تا 4235  2524/3/8عزٌز رفاعى وعبد الفتاح حسن وعاطؾ وؼازى وشرٌكهما  سارى حتى  -  252

 126457برلم   

    25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8عزٌز رفاعى وعبد الفتاح حسن وابراهٌم الخشن وشرٌكهما  سارى حتى  -  253

 126457برلم   

ٌخ : ، تار 4235  2524/3/8شركة عزٌز رفاعى ، عبد الفتاح حسن ، ابراج الخشن ، دمحم عسٌلى وشرٌكهم  سارى حتى  -  254

 126457برلم       25195324

    25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8شركة عزٌز رفاعى وعبد الفتاح حسن ودمحم عسٌلى وشرٌكهم  سارى حتى  -  255

 126457برلم   

 126457برلم       25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8عزٌز رفاعى ودمحم عسٌلى وشرٌكهما  سارى حتى  -  256

برلم       25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8شركة عزٌز رفاعى و عبد الفتاح حسن وشرٌكهما  سارى حتى  -  257

126457 

 126457برلم       25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8عبدالفتاح عبدالجواد حسن  وشركاه  سارى حتى  -  258

    25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8هما  سارى حتى عزٌز رفاعى وعبد الفتاح حسن وعاطؾ وؼازى وشرٌك -  259

 126457برلم   

    25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8عزٌز رفاعى وعبد الفتاح حسن وابراهٌم الخشن وشرٌكهما  سارى حتى  -  265

 126457برلم   

، تارٌخ :  4235  2524/3/8هم  سارى حتى شركة عزٌز رفاعى ، عبد الفتاح حسن ، ابراج الخشن ، دمحم عسٌلى وشرٌك -  261

 126457برلم       25195324

    25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8شركة عزٌز رفاعى وعبد الفتاح حسن ودمحم عسٌلى وشرٌكهم  سارى حتى  -  262

 126457برلم   

 126457برلم       25195324، تارٌخ :  4235  2524/3/8عزٌز رفاعى ودمحم عسٌلى وشرٌكهما  سارى حتى  -  263

 223664برلم       25195324، تارٌخ :  4225  2522/6/27عباس عبد العال شلتوت وشرٌكه  سارى حتى  -  264

 157917برلم       25195324، تارٌخ :  4195  2524/2/21مسعد الكبٌر وخالد فرج وشركاهما  سارى حتى  -  265

، تارٌخ :  4222  2524/11/28شركة مطاعم  ماى كوٌن } عاطؾ السعٌد عبد المطلب وشركاه  سارى حتى  -  266

 131755برلم       25195324

 231727برلم       25195325، تارٌخ :  4255  2524/4/16دمحم سٌد صاوى ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  267

، تارٌخ :  4286  2524/2/11شركه الحسام الدولٌه للتجاره والتصدٌر " امتكس " حسام علوان وشركاه  سارى حتى  -  268

 97961برلم       25195325

 97961برلم       25195325، تارٌخ :  4286  2524/2/11اصبح / حسام الدٌن السٌد و شرٌكته  سارى حتى  -  269



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 231458برلم       25195325، تارٌخ :  4295  2524/3/3هللا دمحم شنن وشركاه  سارى حتى دمحم عبد  -  275

 231458برلم       25195325، تارٌخ :  4295  2524/3/3دمحم عبد هللا دمحم شنن وشركاه  سارى حتى  -  271

 231571برلم       25195325، تارٌخ :  4258  2524/1/13حمدي صالح سعٌد عٌسً و شركاه  سارى حتى  -  272

 231571برلم       25195325، تارٌخ :  4258  2524/1/13اصبح سامح الشحات دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  273

 231571برلم       25195325، تارٌخ :  4258  2524/1/13سامح الشحات دمحم وشرٌكته  سارى حتى  -  274

 192455برلم       25195326، تارٌخ :  4364  2524/4/6رى حتى ٌاسر محمود ابو المجد دمحم وشركاه  سا -  275

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4331مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم     -  276

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4332مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم     -  277

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4333  2525/6/26شركاهم  سارى حتى مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  و -  278

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4331مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم     -  279

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4332مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم     -  285

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4333  2525/6/26سامه سٌد  وشركاهم  سارى حتى مدحت ملٌجى  وا -  281

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4331مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم     -  282

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4332مدحت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم     -  283

 135638برلم       25195326، تارٌخ :  4333  2525/6/26ت ملٌجى  واسامه سٌد  وشركاهم  سارى حتى مدح -  284

 235848برلم       25195326، تارٌخ :  4335  2523/12/7ابراهٌم عبد الؽفار وشرٌكة  سارى حتى  -  285

 79573برلم       25195326، تارٌخ :  4365صباح عثمان شحاته وانجالها     -  286

 79573برلم       25195326، تارٌخ :  4361صباح عثمان شحاته وانجالها     -  287

 79573برلم       25195326، تارٌخ :  4362صباح عثمان شحاته وانجالها     -  288

 79573برلم       25195326، تارٌخ :  4363  2523/7/3صباح عثمان شحاته وانجالها  سارى حتى  -  289

 158995برلم       25195326، تارٌخ :  4372  2524/4/15ٌاسر عٌد وشركاه  سارى حتى  -  295

 158995برلم       25195326، تارٌخ :  4372  2524/4/15ٌاسر عٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  291

 192274برلم       25195326، تارٌخ :  4345  2524/3/15شركه فتوح دمحم ابو الفتوح و شرٌكه  سارى حتى  -  292

 117933برلم       25195326، تارٌخ :  4357  2522/12/19السٌد سعد دمحم مهدى وشرٌكه  سارى حتى  -  293

 215226برلم       25195326، تارٌخ :  5372  2521/9/18دٌفٌد رمزى حسنى وشرٌكته  سارى حتى  -  294

 156525برلم       25195327، تارٌخ :  4415  2523/11/28شركة مصطفى السٌسى وشركاه  سارى حتى  -  295

 156525برلم       25195327، تارٌخ :  4415  2523/11/28شركة مصطفى السٌسى وشركاه  سارى حتى  -  296



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 169538برلم       25195327، تارٌخ :  4435  2525/7/9رٌكه  سارى حتى ابراهٌم عٌد ابراهٌم وش -  297

 191868برلم       25195327، تارٌخ :  4455  2523/12/13عمرو محسن شولً و شرٌكته  سارى حتى  -  298

 191868برلم       25195327، تارٌخ :  4455  2523/12/13محسن شولى ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  299

 126453برلم       25195327، تارٌخ :  4419  2524/3/8سمر عمر دمحم دمحم سلٌمان وشرٌكها  سارى حتى  -  355

 126453برلم       25195327، تارٌخ :  4419  2524/3/8تامر امٌن ٌوسؾ مٌالد وشرٌكته  سارى حتى  -  351

 126453برلم       25195327، تارٌخ :  4419  2524/3/8اصبح سمر عمر دمحم دمحم سلٌمان وشركائها  سارى حتى  -  352

 94461برلم       25195327، تارٌخ :  4395دمحم محمود دمحم شركس وشرٌكه     -  353

 94461برلم       25195327، تارٌخ :  4396  2522/12/26دمحم محمود دمحم شركس وشرٌكه  سارى حتى  -  354

 65662برلم       25195327، تارٌخ :  65662  2525/2/2حتى  جابر سٌد سالم وشرٌكه  سارى -  355

 65662برلم       25195327، تارٌخ :  65662  2525/2/2جابر سالم وشرٌكه  سارى حتى  -  356

، تارٌخ :  4436  2524/2/23شركة الوحٌد اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج شركة ذات مسئولٌة محدودة  سارى حتى  -  357

 98567برلم       25195327

 81177برلم       25195327، تارٌخ :  4454  2523/12/18عصام عبدالهادى احمد وشركاه  سارى حتى  -  358

 139855برلم       25195328، تارٌخ :  4481  2521/2/19ادهم دمحم البندارى و شركاه  سارى حتى  -  359

 139855برلم       25195328، تارٌخ :  4481  2521/2/19احمد دمحم البندارى وشرٌكته  سارى حتى  -  315

 139855برلم       25195328، تارٌخ :  4481  2521/2/19ادهم دمحم البندارى و شركاه  سارى حتى  -  311

 139855برلم       25195328، تارٌخ :  4481  2521/2/19احمد دمحم البندارى وشرٌكته  سارى حتى  -  312

 157236برلم       25195328، تارٌخ :  4556  2524/1/5شفٌك رفله وشركاه  سارى حتى هانى  -  313

 157236برلم       25195328، تارٌخ :  4556  2524/1/5اصبح سٌد ابراهٌم محمود دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  314

 77659برلم       25195331، تارٌخ :  4532  2523/1/9عزام كامل و نبٌلة فوزى و شرٌكها  ساري حتً  -  315

 77659برلم       25195331، تارٌخ :  4532  2523/1/9عزام كامل و شركاة  ساري حتً  -  316

    25195331، تارٌخ :  4532  2523/1/9الفا للمماوالت والتجارة مهندس / عصام الدٌن عامر وشرٌكته  ساري حتً  -  317

 77659برلم   

 77659برلم       25195331، تارٌخ :  4532  2523/1/9تجارة عزام كامل وشركاه  ساري حتً الفا للمماوالت ول -  318

 77659برلم       25195331، تارٌخ :  4532  2523/1/9عزام كامل وشركاه  ساري حتً  -  319

 151546برلم       25195331، تارٌخ :  4573مسعد احمد الشافعى وشرٌكه     -  325

 151546برلم       25195331، تارٌخ :  4574  2523/2/7مسعد احمد الشافعى وشرٌكه  سارى حتى  -  321

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 115833لم   بر    25195317سمٌر  سٌد  دمحم خلٌل  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلً المصري ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

برلم       25195353شركه التوفمٌه لصناعه البالستٌن  تدوٌن رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصري ، تارٌخ :  -  1

95674 

 125184برلم       25195353محمود وجمال الجمل وشركاهما  لٌد رهن تجارى لصالح بنن بلوم مصر ، تارٌخ :  -  2

 92842برلم       25195357ابتسام فاروق وزٌري وشركاه  شطب رهن تجارى لصالح البنن االهلى ، تارٌخ :  -  3

 52955برلم       25195311لمصري ، تارٌخ : حسن المنهراوى وشركاه  تجدٌد لصالح بنن االهلى ا -  4

برلم       25195311بونتٌال لاللمونٌوم والمماوالت حسٌن دمنهورى وشرٌكه  تجدٌد لصالح بنن االهلى المصري ، تارٌخ :  -  5

52955 

 94554برلم       25195313الشركه المتحدة للتجارة والتوكٌالت  تجدٌد لصالح بنن الماهره ، تارٌخ :  -  6

 94613برلم       25195314ناجً البٌر سرجٌوس سٌدهم وشركاه  تجدٌد لصالح بنن االهلى المصري ، تارٌخ :  -  7

الشركه المصرٌه لصناعه المكرونه والشعرٌات  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن الشركه المصرٌه العربٌه الدولٌه ، تارٌخ :  -  8

 75153برلم       25195325

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 


