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عن تورٌد مالبس  31179برلم  21191319، لٌد فى  111110111ماله ،   احمد ابوبكر عبدالواحد على  ، تاجر فرد ، رأس -  1

 17عمارة  1مجاورة  3) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : الحى 

عن مخبز  31141برلم  21191328، لٌد فى  151110111زوبه عاشور خمٌس عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 7مجاورة  2سنتر البدرى التجارى الدور االرضى محل رلم  11افرانجى ، بجهة : الحى 

عن متعهد نمل  31138برلم  21191328، لٌد فى  111110111مراد منٌر منصور فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 الشٌخ زاٌد 3أ مج 51عمار رلم  8عمال بالداخل وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : مكتب 

عن تورٌد ماكٌنات  31172برلم  21191318، لٌد فى  51110111ملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شولى دمحم المعا -  4

 ( الحى السادس1سنتر النخٌل ) 84تصوٌر مستندات مستعملة ومستلزمات تشغٌلها وصٌانتها ، بجهة : 

ن بٌع نظارات وسجائر وجلود ع 31173برلم  21191318، لٌد فى  111110111سرحان فٌكو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 المنطمة الصناعٌة االولى 6كشن رلم 18واكسسوار رجالى ، بجهة : مول اوت لٌت ق

عن مماوالت ، بجهة :  31176برلم  21191318، لٌد فى  121110111العزازى اٌنوفٌشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 77سنتر المدٌنة التجارى محل  4الحى 

عن  31187برلم  21191321، لٌد فى  51110111الدٌن مصطفى حسن بشاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌر جالل  -  7

 196عمارة  1مجاورة  5تورٌد مستلزمات االمن الصناعى ، بجهة : الحى 

دات عن تورٌ 31198برلم  21191321، لٌد فى  211110111عبدالرحمن مراد السٌد مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 81السنتر التجارى محل  9مجاورة  6عمومٌة وتركٌب االلومٌتال ، بجهة : الحى 

عن تورٌدات  31151برلم  21191328، لٌد فى  511110111رومانى رفعت مٌنا لالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ح الروضه 31عمارة  2مجاورة  12عمومٌه ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن تصنٌع  31978برلم  21191313، لٌد فى  511110111عبدالخالك الشحرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   لؤى طارق -  11

 امتداد الصناعٌة الثالثة 216المراتب االسفنج ، بجهة : لطعة 

واد عن تعبئة الم 31122برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد جالل احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 117مجمع على الدٌن مبنى ج مكتب  6الغذائٌة والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : الحى 

عن مطعم فالفل ،  31141برلم  21191312، لٌد فى  51110111احمد دمحم احمد دمحم الحارتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الدور االرضى 4مجاورة  4سنتر الفاروق الحى  25بجهة : محل 

عن مطعم وجبات  31157برلم  21191314، لٌد فى  51110111حسن دمحم حسن دمحم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 AB25مول المعز محل  12سرٌعه ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

ات عن تصنٌع لوح 7989برلم  21191314، لٌد فى  1111110111سماح حمدى دمحم مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

مخازن الشباب المنطمة  541كهربائٌة وتصنٌع لطع غٌار معدات تروس وجلب الخ ولوحات توزٌع كهرباء فارغة ، بجهة : لطعة 

 الصناعٌة
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عن تصنٌع لوحات  7989برلم  21191314، لٌد فى  1111110111سماح حمدى دمحم مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

ات تروس وجلب الخ ولوحات توزٌع كهرباء فارغة ، بجهة : له رئٌسى بسمة تجارٌة المهندس كهربائٌة وتصنٌع لطع غٌار معد

/ج مجمع 311بالعنوان مبنى  111111للكهرومٌكانٌكا بنشاط صٌانة وخدمات الكهرومٌكانٌكا مماوالت وتورٌدات عامة براس مال 

 على الدٌن بجوار لٌلة المدر

عن مصنع تشغٌل  31174برلم  21191318، لٌد فى  1511110111رد ، رأس ماله ،  علً اسماعٌل عمر دمحم  ، تاجر ف -  16

 المنطمة الصناعٌة الثالثة 213/  212مجمع االمل  3مبنى  2وتشكٌل ولحام المعادن ، بجهة : وحدة رلم 

عن تورٌد وتسوٌك  31196برلم  21191321، لٌد فى  51110111منال سمٌر فائك سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 1شمة  1612عمارة  7مجاورة  4اجهزة رٌاضٌة ، بجهة : الحى 

عن محل لبٌع  31133برلم  21191326، لٌد فى  511110111جمال راضى دمحم جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 12مول الزورد محل  1مجاروة  8وتجارة خضار وفاكهه ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن االستثمار  31983برلم  21191314، لٌد فى  111110111د هرٌدى ابوضٌف هرٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احم -  19

 35محل  4مجاورة  34العمارى ، بجهة : فٌرست مول المحور الخدمى 

تورٌدات كهربائٌة عن  31116برلم  21191316، لٌد فى  51110111دمحم شحاته السٌد ابورٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ارضى 11محل  1، بجهة : مول اسواق الجمهورٌة مبنى 

عن تاجٌر  31116برلم  21191317، لٌد فى  511110111عصمت شحاته ابراهٌم اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 العاصمة مجمع اضواء 4وصٌانه المعدات الثمٌلة لحساب الغٌر ، بجهة : المنطمة الصناعٌة الثالثة محل 

عن مكتب  31165برلم  21191317، لٌد فى  211110111رٌهام لطفى عبدالسالم الكفافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الدور الثانى 4شمة  1تطوٌر عمارى ، بجهة : الشٌخ زاٌد كموند روضة زاٌد ع 

عن صٌدلٌة ، بجهة :  31192برلم  21191321، لٌد فى  51110111صٌدلٌة د / مى كمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 19/18سنتر الٌاسمٌن محل  8،7مركز خدمات الحى 

عن محل جزارة ،  31126برلم  21191326، لٌد فى  51110111رمضان رجب على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مركز الفاروق التجارى الحى الرابع 62بجهة : محل رلم 

عن مطعم  31989برلم  21191314، لٌد فى  51110111محمود حسٌن صابر دمحم حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 A2مبنى  9و  8مول المعز محل  2مجاورة  12وجباب سرٌعه ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مكتب  31991برلم  21191315، لٌد فى  1111110111عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شعبان محمود شعبان  -  26

 عمرانٌة اولى 316شمة  2ب3مماوالت ، بجهة : الحى الثامن عمارت شركة الماهرة عمارة 

عن  31996برلم  21191316، لٌد فى  1511110111ابراهٌم عبدالباسط جادالرب ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 المحور المركزى 41عمارة  1محل  1مجاورة  1سوبر ماركت ، بجهة : الحى 

عن اعمال  31119برلم  21191317، لٌد فى  511110111محمود عبده المنسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

مل المٌزانٌات الشبكٌة لتحدٌد طبٌعة االرض ، بجهة : المساحة واعمال الرفع والتولٌع المساحى للعمارات والفٌالت واالنشاءات وع

 4شمة  18عمارة  2مجاورة  3الشٌخ زاٌد الحى 

عن تجارة  31125برلم  21191311، لٌد فى  51110111انسجام حنفى هرٌدى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 ٌمةسنتر السو 6الحى  9مجاورة  28السجاد وااللمشة ، بجهة : محل 

عن مكتب  31129برلم  21191311، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ERMاٌهاب منصور للتشطٌبات  -  31

 الدور الثانى 2شمة  215عمارة  2مجاورة  16تشطٌبات ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 
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عن بٌع تكٌٌف  31145برلم  21191313ى ، لٌد ف 511110111صفاء عبدالحمٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 35وخدماته ، بجهة : حدائك اكتوبر حى المخابرات سنتر الجوهرة محل 

عن  31171برلم  21191318، لٌد فى  511110111شاهنده احمد عالم ٌوسف عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 87تورٌدات عمومٌة ، بجهة : مركز المدٌنة التجارة محل 

عن  31113برلم  21191325، لٌد فى  51110111عجٌل عبدالونٌس عبدالعزٌز حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 1محل  34عمارة  11دواجن حٌة ومذبوحه ، بجهة : الشمالٌات االتحاد التعاونى الحى 

عن  31114برلم  21191325، لٌد فى  111110111طاهر هندى حجازى دمحم الشوبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 علوى 212محل  3سنتر الشرق االوسط مجاورة  7تسوٌك عمارى ، بجهة : الحى 

عن تمدٌم  31118برلم  21191317، لٌد فى  111110111مروان صبحى سٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 6،7،11،11محالت  مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : الحى االول المركز التجارى الحدٌث

عن مماوالت  31138برلم  21191312، لٌد فى  51110111اسامه معبد عبدالعزٌز مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 عمد اول 3شمة  45عمارة  1مجاورة  5عامه وتورٌدات عامه ، بجهة : الحى 

عن دعاٌة واعالن )فٌما  31175برلم  21191318د فى ، لٌ 4511110111منً دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 347عمارة  2، بجهة : الحى الثانى مجارة  2118/12/6بتارٌخ  346عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت( موافمة امنٌة رلم 

 4شمة 

عن تورٌد  31182برلم  21191319، لٌد فى  411110111تامر دمحم فرج دمحم دمحم الغمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 دور اول 11سنتر الشباب محل  13وتجارة الكرتون وجمٌع مستلزمات التعبئة ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن ورشة خراطه  31197برلم  21191321، لٌد فى  511110111احمد عبدالفتاح احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 أ69مجمع مبارن محل  3 ومعادن ، بجهة : المنطمة الصناعٌة

عن مغسلة ، بجهة :  31111برلم  21191321، لٌد فى  51110111خالد خالف سودان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 اسكان الشباب 1محل رلم  37عمار  2مجاروة  11الحى 

عن كافٌه ، بجهة  31191برلم  21191321، لٌد فى  111110111منار ابوزٌد ابوزٌد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الدور االرضى 54المحل  1مجاورة  4: الحى 

عن محل لبٌع  31118برلم  21191326، لٌد فى  511110111نادى عبدالصمد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 197محل  2وتجارة خضار بالجملة ، بجهة : سوق الجمله عنبر 

عن  31134برلم  21191326، لٌد فى  511110111لحفٌظ احمد عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد رضا عبدا -  43

 411سنتر الطاهره محل  3محل لبٌع وتجارة االدوات الصحٌه والكهربائٌة ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى االول مجاورة 

عن الدعاٌة  31141برلم  21191328، لٌد فى  51111.000شرٌف عبدالمنعم احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

واالعالن وتورٌد مستلزمات الدعاٌة واالعالن والمطبوعات وتسوٌك المنتجات وانتاج االعالنات وتسوٌمها والتصوٌر الفوتوغرافى 

مل التجارى الحى مركز اال 53/45، بجهة : مكتب  2119/9/4بتارٌخ  22)فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت( موافمة امنٌة رلم 

 االول

عن تورٌد  31982برلم  21191313، لٌد فى  111110111نها جاد الكرٌم حسن عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 6الحى  31عمارة  119بٌض ، بجهة : تعاونٌات 

عن تاجٌر المعدات  31984م برل 21191314، لٌد فى  111110111دمحم حماد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 11سٌتى استار الحى  3برج  5الثمٌلة وخدمات البترول )فى مجال المعدات( ، بجهة : مكتب 
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عن مطبخ  31113برلم  21191316، لٌد فى  251110111شربات على عبدالمغنى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ز2الدور االول فوق االرضى عمارة  31ول محل سنتر سٌتى م 7لتجهٌز المأكوالت ، بجهة : الحى 

عن  31114برلم  21191316، لٌد فى  211110111عماد دمحم رمضان ابوسرٌع ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 الدور الرابع 9سٌال مول مكتب  2/28ق  4مكتب ترجمه ، بجهة : الحى 

عن تورٌدات  31117برلم  21191317، لٌد فى  511110111رأس ماله ،   دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، -  49

 ز 19عمومٌة وتورٌد المستلزمات الطبٌة فٌما عدا االدوٌة ، بجهة : المحور المركزى سنتر كاٌرو مٌدٌكال وحدة 

عن تورٌد  31164 برلم 21191317، لٌد فى  251110111هاله عبدالممصود احمد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بالدور االرضى سنتر الروٌعى 31محل  5مجاورة  11مالبس جاهزة )ذى مدرسى( ، بجهة : الحى 

عن خدمة  31188برلم  21191321، لٌد فى  1111110111دمحم صبرى منصور عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 A14مركز المدٌنة التجارى محل  4سٌارات فى تورٌد اطارات وبطارٌات سٌارات ، بجهة : الحى 

عن اعمال  31189برلم  21191321، لٌد فى  251110111احمد دمحم المتولى دمحم المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 3مجمع اضواء العاصمه المنطمة الصناعٌة  3الكرٌتال والفورفورجٌه ، بجهة : محل 

عن بٌع اجهزة  31121برلم  21191326، لٌد فى  211110111احمد سعودى عباس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 برج ب 7سٌتى مول على الدٌن الحى  16ومستلزمات طبٌة ، بجهة : محل 

عن مكتبه  31139برلم  21191328، لٌد فى  511110111نورهان عادل فراج سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الدور االول 1البشاٌر الٌاسمٌن التجارى محل  11وخردوات ، بجهة : حى 

عن مماوالت  31991برلم  21191315، لٌد فى  511110111 دمحم اٌهاب عبدالمنعم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  55

 مول جنا جرٌن كمبوند الخلٌجٌة حدائك اكتوبر 211عمومٌة ، بجهة : 

عن تجفٌف  31993برلم  21191315، لٌد فى  251110111سبٌله حلمى عبدالحكم عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 : شارع المباله الغربى المباله الواحات البحرٌة وتعبئة وتغلٌف وتصدٌر التمور ، بجهة

عن بٌع  31135برلم  21191312، لٌد فى  511110111عماد رزق عبدالحافظ عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ارضى 4اسكان مبارن محل  11اكسسوار موبٌالت ، بجهة : الحى 

عن تشغٌل  16293برلم  21191313، لٌد فى  5111110111رأس ماله ،   محمود دمحم عبدالتواب مرسى  ، تاجر فرد ، -  58

 امتداد الصناعٌة الثالثة 229معادن ، بجهة : لطعة 

عن تشغٌل  16293برلم  21191313، لٌد فى  5111110111محمود دمحم عبدالتواب مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

سة تى اس جى المصرٌة بنشاط استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌة براس مال معادن ، بجهة : له رئٌسى بسمة تجارٌة مؤس

 13شمة  3مشروع الجنة الخضراء عمارة  3بالعنوان امتداد ح  511111

عن تصدٌر  31183برلم  21191319، لٌد فى  511110111عبدالرحمن عبدهللا دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

( ، بجهة : المحور 2118/4/18بتارٌخ  82اوٌة ومواد غذائٌة وسلع متنوعة ) موافمة امنٌة اجانب برلم خامات مصانع ومواد كٌم

 1/4/12عمار  11المركزى الحى 

عن مماوالت  31111برلم  21191321، لٌد فى  1111110111فرٌد عادل دمحم الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 67مارة وتورٌدات ، بجهة : حى االشجار ع

عن  31125برلم  21191326، لٌد فى  111110111مصطفى ندا مختار ٌوسف الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 1شمة  24النطمة العمرانٌة الثانٌة عمارة  19تورٌدات عمومٌة وتورٌد عماله بالداخل ، بجهة : منطمة 
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 سنتر كنوز النٌل 5محل  4السٌارات ، بجهة : الحى 

عن  31126برلم  21191311، لٌد فى  211110111محمود عبدالمنعم عبدالفتاح عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 16سنتر االردنٌة محل  11تشغٌل المعادن ، بجهة : الحى 

عن تجارة  29916برلم  21191318، لٌد فى  211110111عبدالمنعم نظٌر حجازى حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 4محل  3فدان السوق التجارى رلم  811الخضروات والفاكهه ، بجهة : طرٌك الواحات منطمة 

عن  31181برلم  21191319، لٌد فى  511110111دمحم مهدى ٌسرى عفٌفى ٌوسف عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 12، بجهة : الحى  2118/12/31بتارٌخ  354مركز تنمٌة وتدرٌب على المهارات البشرٌة )فٌما عدا االنترنت( موافمة امنٌة رلم 

 الدور الثانى الشٌخ زاٌد 12/11مول المعز مكتب  2مجاورة 

عن تجارة  29916برلم  21191318، لٌد فى  211110111س ماله ،  عبدالمنعم نظٌر حجازى حجاب  ، تاجر فرد ، رأ -  67

 2بالعنوان محل رلم  21111الخضروات والفاكهه ، بجهة : له رئٌسى بسمة تجارٌة زهرة اكتوبر بنشاط مخبز سٌاحى برسمال 

 فدان 811منطمه أ مشروع  3سوق 

عن خدمات  31191برلم  21191321، لٌد فى  511110111مصطفى طلعت عبدهللا زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 12سنتر المجد التجارى الحى 33اعمال النظافة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : محل 

عن  31116برلم  21191324، لٌد فى  1111110111خالد مصطفى على مصطفى مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 359ة المرالبة )فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت( موافمة امنٌة رلم الدعاٌة واالعالن والدٌكور وشبكات وانظم

 47شمة  1479عمارة  7مجاورة  3، بجهة : الحى  2118/12/31بتارٌخ 

عن تجارة  31111برلم  21191325، لٌد فى  451110111صالح سعٌد عبدهللا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ارضى 23، بجهة : الحى االول الحجاز مول محل المنتجات االسمنتٌة 

عن مطعم  31115برلم  21191325، لٌد فى  111110111هانى سمعان عطا جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 27محل  4مرحلة  7ماكوالت ومشروبات ، بجهة : سنتر االردنٌة الحى 

عن  31135برلم  21191327، لٌد فى  121110111، رأس ماله ،   عبدالحفٌظ سالمه عبدالعزٌز دمحم سعد  ، تاجر فرد -  72

 3الدور  329مجمع على الدٌن مبنى ج مكتب  12تورٌدات كهربائٌة ، بجهة : الحى 

عن نمل برى ، بجهة  31148برلم  21191328، لٌد فى  51110111دمحم ماهر عبدالواحد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 6سنتر االردنٌه ح  222: محل رلم 

عن تجارة  31149برلم  21191328، لٌد فى  211110111سمر عبدالمادر ادٌب عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 2محل رلم  62عمارة  3مج  13مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الشٌخ زاٌد ح 

عن  31985برلم  21191314، لٌد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالممصود عبدهللا عبدالممصود   -  75

 2شمة  1ع  1مجاورة  8تورٌدات االثاث والموبٌلٌات ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن  31112برلم  21191316، لٌد فى  211110111عبدالرحمن دمحم عبدالمنعم محى الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ج8/9ب مكتب 14عامة واستثمار عمارى ، بجهة : المحور المركزى ابراج عزٌز مٌخائٌل مبنى  مماوالت

عن بٌع اكسسوار  31121برلم  21191311، لٌد فى  251110111حنان حسٌن منصور هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 84سنتر الحسٌن محل  9مجاورة  6سٌارات ، بجهة : الحى 

عن صٌدالٌة ، بجهة : الحى  31137برلم  21191312، لٌد فى  51110111/ امل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌة د  -  78

 1محل  4/26لطعة  4مجاورة  2
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 الحى الثامن سنتر بٌرما فٌستا تصوٌر واكسسوارات ، بجهة :

عن  31143برلم  21191313، لٌد فى  111110111احمد عبدالفتاح دمحم محمود اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 164متر لطعة  311تصنٌع وتشغٌل و تشكٌل معادن ، بجهة : المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب 

 31156برلم  21191314، لٌد فى  511110111صالح الدٌن دمحم محسن صالح الدٌن توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 64سنتر المصطفى محل  8مجاورة  11عن بٌع ادوات منزلٌة ، بجهة : الحى 

عن تجارة الموبٌلٌا والبٌع  31162لم بر 21191317، لٌد فى  411110111دمحم دمحم جاد حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 71المحور المركزى محل  27/2بالتجزئه ، بجهة : سنتر االسراء بالزاء مبنى 

عن كافٌه ، بجهة :  31123برلم  21191326، لٌد فى  211110111مٌنا عماد عطا تكال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 زاٌد الشٌخ 2مجاورة  12الحى  A3مول المعز  31عمار 

عن مكتب تأجٌر  31136برلم  21191327، لٌد فى  51110111ابوالوفا ناجى راعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 الشٌخ زاٌد 5أ الحى االول مجاورة 18عمار  8معدات ثمٌلة ، بجهة : مكتب رلم 

عن تورٌدات  31146برلم  21191328ى ، لٌد ف 411110111احمد السٌد مصطفى جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 g3عمومٌه ، بجهة : الحى التاسع سنتر المستمل محل 

عن كافتٌرٌا ،  31977برلم  21191313، لٌد فى  111110111شرٌف سٌد ابوالحمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 3محل  1بجهة : اسكان المستمبل عمار 

عن  31194برلم  21191321، لٌد فى  31110111فرج الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدالمؤمن عبدالمنعم  -  87

 181مول دٌاموند محل رلم  7محل مالبس )فٌما عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : الحى 

رخام  عن تجارة 31184برلم  21191319، لٌد فى  511110111كمال بسٌونى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 الشٌخ زاٌد 3الحى  3مجاورة  2عمارة  9وجرانٌت وجلى ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة  31114برلم  21191324، لٌد فى  211110111طارق دمحم عثمان عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 1محل رلم  1216عمارة  6مجاروة  3سٌرامٌن و ادوات صحٌه ، بجهة : الحى 

 31117برلم  21191325، لٌد فى  511110111عبدالممصود عبدالفتاح عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌر -  91

بتارٌخ  343عن استشارات هندسٌة وتدرٌب وفحص ومعاٌر وتورٌد معدات هندسٌة )فٌما عدا االنترنت( موافمة امنٌة رلم 

 الشٌخ زاٌد 8 الدور االول الحى 2مجاورة  57، بجهة : عمار  2118/12/6

عن  31156برلم  21191331، لٌد فى  111110111اسامه جالل الدٌن عبدالعظٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 11التعاونٌات الجدٌده الحى 5عمارة 13مكتب نمل بضائع ، بجهة : مكتب 

عن معرض اثاث  31961برلم  21191327فى  ، لٌد 251110111دمحم كمال دمحم العمروسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 الدور االول 123وموبلٌا ، بجهة : الحى االول مول لوجراند محل 

عن تورٌدات  31981برلم  21191313، لٌد فى  111110111سعد عباس احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 11دور رابع شمة  37عمارة  4مجاورة  8كهربائٌة ، بجهة : الحى 

عن محل  31995برلم  21191315، لٌد فى  1111110111ابوالخٌر دمحم عوض اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 المحور المركزى سٌتى ستار 11الحى  6عمارة  27موباٌل ، بجهة : محل 

عن مخبوزات  31111برلم  21191316، لٌد فى  111110111اشرف على دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95
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سنتر  4االعمال )فى مجال السٌارات( والتوكٌالت التجارٌة واٌجار السٌارات وتعلٌم لٌادة السٌارات ، بجهة : الحى االول مجاورة 

 1االمل مكتب 
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 بالسوق 119محل  9مجاورة  6بجهة : الحى 

عن كافٌه ،  31142برلم  21191328، لٌد فى  1111110111س ماله ،  عزت دمحم عبدالحمٌد مجر  ، تاجر فرد ، رأ -  111
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سرٌعة ، بجهة : له رئٌسى بنشاط مماوالت عمومٌة واعمال متكاملة وتورٌدات فى مجال االنشاءات ودخول مزادات بسمة تجارٌة 

 ان شارع احمد عرابى ملن احمد رشاد دمحمبالعنو 11111الهنداوى للتورٌدات براس ماله 
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عن مطعم  31161برلم  21191317، لٌد فى  511110111مراد ناصر عامر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 بالعنوان مٌدوم بملن ناصر عامر سالمه 11111وكافٌترٌا ، بجهة : له رئٌسى بنشاط تصدٌر المواد الغذائٌة براس مال 

عن استثمار  31166برلم  21191318، لٌد فى  51110111سمٌر صبحى سلٌمان بانوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ارضى 31شمة  13عمارة  11عمارى ، بجهة : هرم سٌتى شارع 

د مطبوعات عن تورٌ 31118برلم  21191325، لٌد فى  121110111هشام دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

لطعة  7مجاورة  4ومواد الدعاٌة واالعالن )دون المٌام باعمال الطباعه والدعاٌة واالعالن( والمماوالت العمومٌة ، بجهة : الحى 

 بالدور االرضى 4مكتب  1498

 31131لم بر 21191326، لٌد فى  111110111سالى سامى عبدالخالك عبدالفتاح الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 3شمة  6عمار  5مجاورة  16عن مكتب تورٌد لتورٌد الورق الكرتون وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 تورٌدات  31131برلم  21191326، لٌد فى  111110111احمد دمحم احمد السٌد معجوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 6الدور الثانى شمة  211لطعة  1مجاورة  5 عمومٌة ومماوالت عمومٌة ، بجهة : الحى

عن تورٌدات عمومٌه  31145برلم  21191328، لٌد فى  111110111طارق دمحم دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 42ولطع غٌار السٌارات والموتوسٌكالت ، بجهة : مجمع على الدٌن مبنى ب محل 

عن تسوٌك  31157برلم  21191331، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محسن شعبان محمود  ،  -  114

 117مج مول المدس مكتب  1عمارى ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن تجارة  28912برلم  21191329، لٌد فى  511110111عمرو عادل دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -الشٌخ زاٌد  - 8محل  - 2عمارة  - 3مجاورة  - 3الحى  لطع غٌار سٌارات ، بجهة :

عن توزٌع مواد  31994برلم  21191315، لٌد فى  211110111احمد عبدالحفٌظ طه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 1مول بدر الدٌن مجاورة  16تعبئة ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مطعم ، بجهة :  31998برلم  21191316، لٌد فى  51110111، رأس ماله ،   باسم بدوى دمحم دنٌا  ، تاجر فرد -  117

 49عمارة  1الحى االول مجاورة 

عن خلط  31123برلم  21191311، لٌد فى  211110111هانى عبدالغنى ابراهٌم الممنن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مخازن الشباب المنطمة الصناعٌة 739، بجهة : لطعة  وتعبئة اسمدة وانتاج سلن نحاس معزول وتجارة االخشاب

عن تصنٌع شبابٌن  31153برلم  21191314، لٌد فى  51110111مصطفى كمال كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 211متر لطعة  311ومظالت واسوار والواح معدنٌة ، بجهة : مخازن الشباب 

عن مماوالت  31181برلم  21191319، لٌد فى  311110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حنان صالح الدٌن حسن دمحم  -  121

 4زاٌد سٌتى سنتر مكتب  1عامه والندسكٌب ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مركز تجمٌل  31168برلم  21191318، لٌد فى  211110111اسماء سعٌد حامد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ب3منطمة  6مجمع  6، بجهة : الشٌخ زاٌد بفرلى هٌلز وحدة  )كوافٌر(

عن تجارة  27496برلم  21191324، لٌد فى  2111110111ٌوسف دمحم عبدالغنى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 6سنتر وادى الملون الحى  5اكسسوارات محمول ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة  27496برلم  21191324، لٌد فى  2111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ٌوسف دمحم عبدالغنى ابراهٌم -  123

وادى الملون  6بالعنوان الحى  11111اكسسوارات محمول ، بجهة : له رئٌسى بنشاط محل لبٌع النظارات الشمسٌة براس مال 

 78محل رلم 

عن  31112برلم  21191325، لٌد فى  151110111،   محمود عبدالرسول دمحم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  124

 3مجمع االمل الصناعى المنطمة الصناعٌة  6سمكرى سٌارات ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب  31128برلم  21191326، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 متر المنطمة الصناعٌة311 مخازن الشباب 198مماوالت ، بجهة : لطعة 

عن مكتبة ،  31116برلم  21191325، لٌد فى  111110111هبه هللا دمحم ابوالٌزٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مول رامو شارع عبدالخالك ثروت الحى المتمٌز 31بجهة : محل رلم 

عن مطعم كرٌب  31153برلم  21191331، لٌد فى  111110111 دمحم ابراهٌم دمحم ابوالحدٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  127

 6,5الدور االرضى مركز اجٌاد انفننٌتى محور خدمى  A96، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 مكتب  31992برلم  21191315، لٌد فى  1111110111خلف رفعت ابوالمجد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 3شمة  75فدان عمارة  71ى االسكان العائل 6مماوالت ، بجهة : الحى 

عن تشغٌل معادن ،  24956برلم  21191311، لٌد فى  211110111احمد حسٌن سٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 مجمع كرنفال 141/1بجهة : المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة 

عن تشغٌل معادن ،  24956برلم  21191311فى ، لٌد  211110111احمد حسٌن سٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

بالعنوان مكتب  21111بجهة : له رئٌسى بسمة تجارٌة هاند الند بنشاط تنمٌة وتدرٌب موارد بشرٌة وبرامج كمبٌوتر براس مال 

 11سٌتى ستارز الحى  5عمارة  4رلم

عن تورٌد  31139برلم  21191312ٌد فى ، ل 511110111رٌهام توفٌك ٌوسف عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 الدور االرضى 5محل رلم  4مجاورة  2الحى  4/25وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة ، بجهة : عمارة 

عن تجارة  31136برلم  21191312، لٌد فى  511110111احمد رجب احمد دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 7هـ محل 6عمارة  4مجاورة  12بجهة : الحى مستلزمات الدعاٌة واالعالن ، 

عن تورٌدات عمومٌة  31151برلم  21191314، لٌد فى  111110111نهله على دمحم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 59عمد اول شمة بالدور الثالث عمارة  3مجاورة  5، بجهة : الحى 

عن مطعم فول  31185برلم  21191319، لٌد فى  111110111اله ،  عصام محمود برعى حسن  ، تاجر فرد ، رأس م -  134

 4محل  1498لطعة  7مجاورة  4وطعمٌة ، بجهة : الحى 

عن تورٌد ادوات  31193برلم  21191321، لٌد فى  111110111غٌبى دمحم على تمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ب بالدور االرضىمكت 524لطعة  3مجاورة  4مدرسٌة ، بجهة : الحى 

عن تورٌدات  31112برلم  21191324، لٌد فى  511110111دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 12عمومٌة ومماوالت وانشاءات ، بجهة : الحى السادس سنتر وادى الملون محل 

عن  31137برلم  21191327، لٌد فى  121110111له ،  عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز كٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  137

 69تجارة مستلزمات زراعٌة ، بجهة : الحى االول الحجاز مول محل 

 31155برلم  21191331، لٌد فى  111110111عبد الممصود عبدالواحد مبارن عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 2عن تجارة فاكهة ، بجهة : سوق الجمله شادر ف عنبر 

معرض عن  31979برلم  21191313، لٌد فى  251110111محمود دمحم السٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 5محل  64االتحاد التعاونى عمارة  11الومٌتال ، بجهة : الحى 

عن  31115برلم  21191317، لٌد فى  1111110111حسام حسن رمضان عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بجوار كمبوند 1/2محل  4مستلزمات الدٌكور وتورٌد وبٌع البوٌات ، بجهة : الشٌخ زاٌد مول الكرمه 

عن  31112برلم  21191317، لٌد فى  511110111ضٌاء عبدالمنعم رمضان حواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 المحور المركزى 26،  25معرض مخبوزات حلوى من عجٌن ، بجهة : سنتر جولدن مول المحالت 

عن  31144برلم  21191313فى  ، لٌد 311110111محمود عباس بٌومى شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 5الحى  1مجاورة  113عمارة  1سوبر ماركت ، بجهة : محل رلم 

عن  31155برلم  21191314، لٌد فى  1111110111صالح عبدالعال خفاجً حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 51عمارة  1مجاورة  6مماوالت عامه تورٌدات عمومٌة ، بجهة : الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 صناعة  31159برلم  21191314، لٌد فى  1111110111 ابوضٌف دمحم ابوضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  144

 مبنى ب 94/81مجمع مبارن محلٌن  3االكٌاس والروالت البالستٌن ، بجهة : الصناعٌة 

عن سوبر  31163برلم  21191317 ، لٌد فى 511110111حماده عبدالمطلب دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 1محل  2عمارة  2مجاورة  11ماركت ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مماوالت  31167برلم  21191318، لٌد فى  45110111على السٌد دمحم السٌد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لثالدور الثا 84سنتر وادى الملون محل  6عمومٌة ، بجهة : الحى 

عن بٌع  31186برلم  21191319، لٌد فى  111110111مصطفى جمال لدرى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 خدمات الحى السابع والثامن 241مطابخ جاهزة ، بجهة : سنتر فاٌف ستار محل 

عن كورسات تعلمٌة  31144برلم  21191328، لٌد فى  51110111دمحم عثمان لاسم حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

لغات وكمبٌوتر وتروٌج كتب خارجٌة وخدمات طالبٌة فى مجال تصوٌر المستندات وكتابة الرسائل العلمٌة ومشارٌع التخرج على 

 21سنتر االمل مكتب  1، بجهة : الحى  2117لسنة 114الكمبٌوتر )فٌما عدا االنترنت(  موافمة امنٌة رلم 

عن  31154برلم  21191331، لٌد فى  121110111ر دمحم زٌن الدٌن لوزع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام عبدالماد -  149

 الشٌخ زاٌد 73ع  8الحى  2استثمار عمارى ، بجهة : شمه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

رة الكٌماوٌات الصناعٌة والزراعٌة والغذائٌة والمعملٌة واالجهزة العلمٌة انتصار على حمدان وشركاها   شركة  ،  تجا -  1

، عن تجارة  31111برلم  21191325،لٌدت فى  511110111والزجاجات )فٌما عدا كٌماوٌات المفرلعات(  ،رأس مالها   

عدا كٌماوٌات المفرلعات( ، بجهة : مجمع  الكٌماوٌات الصناعٌة والزراعٌة والغذائٌة والمعملٌة واالجهزة العلمٌة والزجاجات )فٌما

 11مبنى  3االمل الصناعى وحدة 

جوزٌف سلٌم وباهر اٌلٌا   شركة  ،  تورٌدات مستلزمات االتصاالت وتمدٌم االعمال الفنٌة الهندسة   ،رأس مالها    -  2

االعمال الفنٌة الهندسة ، بجهة :  ، عن تورٌدات مستلزمات االتصاالت وتمدٌم 31143برلم  21191328،لٌدت فى  511110111

 هرم سٌتى - B3 - 6شرٌحه  12شمة 

وحٌد احمد دمحم دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع المواد الغذائٌه وتورٌد المنظفات الصناعٌة والتعبئة والتغلٌف والتصدٌر    -  3

ذائٌه وتورٌد المنظفات الصناعٌة والتعبئة ، عن تصنٌع المواد الغ 31118برلم  21191317،لٌدت فى  151110111،رأس مالها   

 مجمع االمل المنطمة الصناعٌة الثالثة 3مبنى  8والتغلٌف والتصدٌر ، بجهة : محل رلم 

برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111ناهد احمد لطب وشركائها   شركة  ،  بمالة )سوبر ماركت(   ،رأس مالها    -  4

 لسم الشٌخ زاٌد 16الحى  111، بجهة : سنتر الحرمٌن محل  ، عن بمالة )سوبر ماركت( 31119

ماهر مدحت ابوالفتوح وشركاه   شركة  ،  تجارة الحدٌد والصاج والزواٌا والكمر بجمٌع انواعه وتشكٌل المعادن   ،رأس  -  5

بجمٌع انواعه وتشكٌل  ، عن تجارة الحدٌد والصاج والزواٌا والكمر 31111برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111مالها   

 122المعادن ، بجهة : المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب المطعة 

احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتوكٌالت المستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب  -  6

وتوزٌع وتوكٌالت المستلزمات الطبٌة  ، عن تجارة 31133برلم  21191311،لٌدت فى  10111االسنان   ،رأس مالها   

 ابراج على الدٌن سٌتى مول 1/2بالدور االول مدخل د  18ومستلزمات طب االسنان ، بجهة : محل رلم 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة اركٌما للمستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب االسنان   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتوكٌالت المستلزمات الطبٌة  -  7

، عن تجارة وتوزٌع وتوكٌالت  31133برلم  21191311،لٌدت فى  10111رأس مالها   ومستلزمات طب االسنان   ،

 ابراج على الدٌن سٌتى مول 1/2بالدور االول مدخل د  18المستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب االسنان ، بجهة : محل رلم 

برلم  21191314،لٌدت فى  191110111محمود حامد عطاهللا وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت محدودة   ،رأس مالها    -  8

 294لطعة  2، عن مماوالت محدودة ، بجهة : الحى الخامس عمد اول مجاورة  31158

،لٌدت  51110111شركه الدكتور فوزي فرٌد فوشنج وشركاه   شركة  ،  شراء وادارة المطاعم والكافٌهات   ،رأس مالها    -  9

بالدور االرضى بمبنى مٌجامول بالمرٌة  16ة المطاعم والكافٌهات ، بجهة : محل ، عن شراء وادار 31124برلم  21191311فى 

 السٌاحٌة الرابعة

شرٌهان صالح الدٌن وشركاؤها   شركة  ،   سنتر تجمٌل )عالج الشعر بالكٌراتٌن والبروتٌن والبوتوكس وعمل حمامات  -  11

، عن سنتر تجمٌل  31127برلم  21191326،لٌدت فى  111111.000كرٌم مانٌكٌر وبادٌكٌر وحمام مغربى(  ،رأس مالها   

 G1-07)عالج الشعر بالكٌراتٌن والبروتٌن والبوتوكس وعمل حمامات كرٌم مانٌكٌر وبادٌكٌر وحمام مغربى( ، بجهة : وحدة رلم 

 بالدور التجارى االول مول السراٌا بالمحور المركزى الجنوبى بالشٌخ زاٌد

هٌرمٌس لتروٌج وتغطٌة االكتتاب   شركة  ،  تروٌج وتغطٌه االكتتاب فى االوراق المالٌه واالستشارات المجموعه المالٌة  -  11

المالٌة عن االوراق المالٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز 

الوجوه مع شركات االموال التى تزاول اعمال شبٌهة باعمالها او التى تعاونها  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى هذه الشركات او تشترٌها او تلحمها وذلن طبما الحكام 

، عن تروٌج وتغطٌه االكتتاب فى  31115لم بر 21191324،لٌدت فى  81111110111المانون والئحته التنفذٌة   ،رأس مالها   

االوراق المالٌه واالستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

تى تزاول اعمال لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع شركات االموال ال

شبٌهة باعمالها او التى تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى هذه الشركات او تشترٌها او 

 B129تلحمها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفذٌة ، بجهة : المرٌة الذكٌة 

،لٌدت  211110111ة  ،  تورٌدات ومستلزمات طبٌة   ،رأس مالها   رضوى محمود منصور عبداللطٌف وشرٌكها   شرك -  12

مرحلة اولى  3الدور االول علوى مبنى  22، عن تورٌدات ومستلزمات طبٌة ، بجهة : لطعة  31129برلم  21191326فى 

 سنتر االردنٌة مول التجارى محور الكفراوى الحى االول 129/119وحدات ارلام 

ٌد وشركاه   شركة  ،  المماوالت الكهربائٌة والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها   عشرى عبداللطٌف س -  13

، عن المماوالت الكهربائٌة والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌة ، بجهة :  31119برلم  21191326،لٌدت فى  2521110111

 لرابعالحى ا 5مجاورة  939الدور االرضى عمارة  1شمة رلم 

نادر خالد وشرٌكته   شركة  ،  المٌام بجمع انواع الرحالت الداخلٌة والبرٌة ونمل العمال بالشركات وطلبة المدارس )فٌما عدا  -  14

، عن المٌام بجمع انواع الرحالت الداخلٌة  31131برلم  21191311،لٌدت فى  191110111الرحالت السٌاحٌة(   ،رأس مالها   

الدور الثالث مبنى ج مجمع  328الشركات وطلبة المدارس )فٌما عدا الرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : مكتب رلم والبرٌة ونمل العمال ب

 على الدٌن لٌلة المدر المحور المركزى

،لٌدت فى  151110111شركة السوده لتورٌد وتوزٌع جالٌرى   شركة  ،  تورٌد وتوزٌع الجالٌرى   ،رأس مالها    -  15

 الحى التاسع 2مبنى د اسواق التعمٌر   8، عن تورٌد وتوزٌع الجالٌرى ، بجهة : وحدة  31999برلم  21191316

دمحم مصطفى احمد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة وتجارة والصٌانه وبٌع لطع غٌار السٌارات   ،رأس مالها    -  16

والصٌانه وبٌع لطع غٌار السٌارات ، بجهة :  ، عن تورٌدات عمومٌة وتجارة 31981برلم  21191313،لٌدت فى  151110111

 53ساب مول بالدور االرضى بالعمرانٌة الثانٌة لطاع أ / أ لطعة  9،  8،  7محالت ارلام 

 51110111انجى صو الحجاج دنٌل وشركائها   شركة  ،   تورٌد الوجبات الجاهزة والوجبات السرٌعه   ،رأس مالها    -  17

 2، عن تورٌد الوجبات الجاهزة والوجبات السرٌعه ، بجهة : الحى العاشر اسواق التعمٌر  31178 برلم 21191319،لٌدت فى 

 محور جمال عبدالناصر 38محل 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على مجدى عبدالغفار وشركاه   شركة  ،  التنمٌب عن المعادن واستخراج واستغالل خامات المناجم والتعدٌن مع مراعاه  -  18

 611110111رارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذا النشاط   ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والم

، عن التنمٌب عن المعادن واستخراج واستغالل خامات المناجم والتعدٌن مع مراعاه احكام  31121برلم  21191311،لٌدت فى 

د 31مكتب  2الالزمة لممارسة هذا النشاط ، بجهة : سنتر النخٌل الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص 

 مركز الحادى عشر 11بالدور الثانى بالمطعة رلم 

محمود عبدالعظٌم دمحم وشركاه   شركة  ،  تشغٌل المعادن والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامه   ،رأس مالها    -  19

عن تشغٌل المعادن والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامه ، بجهة : الحى  ، 31195برلم  21191321،لٌدت فى  511110111

 3سنتر النخٌل محل رلم  6

احمد دمحم ودمحم نبٌل حسٌن   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والمتخصصة فى الكهرمٌكانٌن وشبكات المٌاه والصرف الصحى    -  21

، عن المماوالت العمومٌة والمتخصصة فى الكهرمٌكانٌن  31113م برل 21191317،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها   

 و شارع جمال عبد الناصر لسم اول اكتوبر9وشبكات المٌاه والصرف الصحى ، بجهة : الحى التاسع الوحدة رلم 

( والتوكٌالت 19والمجموعه  6من المجموعه  36عال على عبده وشركائها   شركة  ،  استٌراد و تصدٌر )فٌما عدا الفمرة  -  21

، عن استٌراد  31146برلم  21191313،لٌدت فى  21111110111التجارٌة ومماوالت عامه ومتكاملة وتورٌدات   ،رأس مالها   

( والتوكٌالت التجارٌة ومماوالت عامه ومتكاملة وتورٌدات ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36و تصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 الشٌخ زاٌد 4شمة  5عمارة  3مجاورة  1الحى 

برلم  21191326،لٌدت فى  111110111حسٌن وشركائه   شركة  ،  استودٌو تصوٌر فوتوغرافى  ،رأس مالها    -  22

 المحور المركزى Exit 14أ الكائن بالمجمع التجارى واالدارى 7، عن استودٌو تصوٌر فوتوغرافى ، بجهة : محل رلم  31121

 وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع ماكٌنات التعبئة والتغلٌف وخطوط االنتاج وتعبئة وتغلٌف الصابون   ،رأس مالها   خالد وجٌه دمحم -  23

، عن تصنٌع ماكٌنات التعبئة والتغلٌف وخطوط االنتاج وتعبئة وتغلٌف  31142برلم  21191313،لٌدت فى  111110111

 مخازن الشباب 827الصابون ، بجهة : لطعة 

 21191316،لٌدت فى  511110111الموان )وفاء عادل وشرٌكها(   شركة  ،  بٌع حداٌد ومواد بناء   ،رأس مالها   الوان  -  24

 ارضى الحى االول المجاورة الثانٌة مدٌنة الشٌخ زاٌد 111، عن بٌع حداٌد ومواد بناء ، بجهة : مول اللؤلؤة المحل  31111برلم 

،لٌدت  511110111بٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة التعوٌضٌة   ،رأس مالها   هاله دمحم وشرٌكتها   شركة  ،   -  25

 شارع مدٌنة الفردوس 116، عن بٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة التعوٌضٌة ، بجهة :  31122برلم  21191326فى 

 21191318،لٌدت فى  51110111،رأس مالها      دمحم اكرم بشٌر محمود وشرٌكه   شركة  ،  توزٌع وتجارة االسمان -  26

 ، عن توزٌع وتجارة االسمان ، بجهة : الحى السادس سوق الخضار سنتر االمراء 31177برلم 

االستثمار العمارى وبٌع وشراء وتمسٌم االراضى والبناء علٌها وبٌع الوحدات  -1دمحم احمد عمر احمد وشركاه   شركة  ،   -  27

االستثمار واالستصالح واالنتاج الزراعى )اراضى زراعٌة والثروة الحٌوانٌة  -2امة المشروعات المعمارٌة الخاصة بها وال

الخدمات العامة فى مجال )النظافة والصٌانة  -4المماوالت العامه واالعمال الهندسٌة واالنشاءات  -3والداجنة والمزارع السمكٌة( 

خدمات نمل وتوصٌل  -7خدمات رجال االعمال )تاجٌر سٌارات(  -6ٌدات العامه التور -5ومكافحة االفات وتنسٌك الحدائك( 

 -1، عن  31114برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111تورٌد العمالة داخل )ج.م.ع(  ،رأس مالها    -8الموظفٌن 

 -2مة المشروعات المعمارٌة االستثمار العمارى وبٌع وشراء وتمسٌم االراضى والبناء علٌها وبٌع الوحدات الخاصة بها والا

المماوالت العامه  -3االستثمار واالستصالح واالنتاج الزراعى )اراضى زراعٌة والثروة الحٌوانٌة والداجنة والمزارع السمكٌة( 

دات التورٌ -5الخدمات العامة فى مجال )النظافة والصٌانة ومكافحة االفات وتنسٌك الحدائك(  -4واالعمال الهندسٌة واالنشاءات 

تورٌد العمالة داخل )ج.م.ع( ، بجهة :  -8خدمات نمل وتوصٌل الموظفٌن  -7خدمات رجال االعمال )تاجٌر سٌارات(  -6العامه 

 الشٌخ زاٌد 4الحى االول مجاورة  51عمارة  112



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  1111110111شهٌر ممتاز دوس وشرٌكته   شركة  ،  تمدٌم جمٌع الخدمات اللوجٌستٌة   ،رأس مالها    -  28

 6متر مربع بالفٌال رلم  25، عن تمدٌم جمٌع الخدمات اللوجٌستٌة ، بجهة : غرفة بالدور الثانى بمساحة  31148برلم  21191313

 حى الندى لسم الشٌخ زاٌد

برلم  21191313،لٌدت فى  111110111طارق دمحم حمٌده وشرٌكه   شركة  ،  نمل دولى للبضائع   ،رأس مالها    -  29

 بكمبوند المدٌنة المنورة حدائك اكتوبر 8B، عن نمل دولى للبضائع ، بجهة : عمار  31147

،لٌدت  1111110111تامر ابراهٌم المنٌاوى وشركاه   شركة  ،  تجارة البطارٌات والكاوتشون للسٌارات   ،رأس مالها    -  31

محطه طالة الممامه على  5ت ، بجهة : محل رلم ، عن تجارة البطارٌات والكاوتشون للسٌارا 31147برلم  21191328فى 

 الخدمات السٌاحٌة غرب سومٌد 5المطعة رلم 

ممدوح احمد عبدالحمٌد الدبور و محمود دمحم دمحم بكر وشرٌكٌهما   شركة  ،  االستثمار والتطوٌر العمارى وتخطٌط والامة  -  31

العامة والتوكٌالت التجارٌة واعمال تخصصٌة فى المماوالت   ،رأس  وتنمٌة المناطك العمرانٌة والتورٌدات العمومٌة والمماوالت

، عن االستثمار والتطوٌر العمارى وتخطٌط والامة وتنمٌة المناطك  31151برلم  21191331،لٌدت فى  11111110111مالها   

المماوالت ، بجهة : الحى الخامس  العمرانٌة والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة والتوكٌالت التجارٌة واعمال تخصصٌة فى

 312لطعة  2المجاورة االولى شارع 

دمحم حمدى عمران جعفر و احمد دمحم رفاعى ومعتصم مصطفى عبدالباسط   شركة  ،   تورٌدات عمومٌة فى مجال البناء  -  32

شطٌبات والدٌكور والتصمٌمات الهندسٌة والمماوالت العامه والمتكامله والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة واعمال التشٌد والبناء والت

والمعمارٌة والامه وتصمٌم وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها ومحطات تحلٌة وتكرٌر 

مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها وتصمٌم وانشاء وتشغٌل محطات تولٌد الكهرباء على اختالف مصادرها وشبكات 

ن وات( وانشاء الطرق الحره والسرٌعه والرئٌسٌة وصٌانتها والامة وتشغٌل الثالجات   ،رأس مالها   511)الل من  توزٌعها

، عن تورٌدات عمومٌة فى مجال البناء والمماوالت العامه والمتكامله  31199برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111

والتشطٌبات والدٌكور والتصمٌمات الهندسٌة والمعمارٌة والامه وتصمٌم  والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة واعمال التشٌد والبناء

وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها ومحطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها 

ن وات( 511زٌعها )الل من وخطوط نملها وتصمٌم وانشاء وتشغٌل محطات تولٌد الكهرباء على اختالف مصادرها وشبكات تو

ز 2الدور الثالث فوق االرضى ع  14وانشاء الطرق الحره والسرٌعه والرئٌسٌة وصٌانتها والامة وتشغٌل الثالجات ، بجهة : ش 

 أ4/1مشروع سٌتى المحور المركزى ق 

ت الخاصة بحفظ الحاصالت دمحم حمدى عمران جعفر و احمد دمحم رفاعى ومعتصم مصطفى عبدالباسط   شركة  ،  والمحطا -  33

الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمدها واعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع 

ث واعداد الدرسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات واالستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌة وتصمٌمات االثا

وتنفٌذها وتجارة وتورٌد االثاث الخشبى بكافه انواعه واالثاث المعدنى بكافه انواعها ومستلزمات المكاتب والفنادق والمرى السٌاحٌة 

،لٌدت فى  1111110111والمطاعم من ستائر والمشة ومفروشات وسجاد وموكت ومنظفات وورق حائط   ،رأس مالها   

ت الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او ، عن والمحطا 31199برلم  21191321

تجمدها واعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع واعداد الدرسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة 

ث وتنفٌذها وتجارة وتورٌد االثاث الخشبى بكافه انواعه للمشروعات واالستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌة وتصمٌمات االثا

واالثاث المعدنى بكافه انواعها ومستلزمات المكاتب والفنادق والمرى السٌاحٌة والمطاعم من ستائر والمشة ومفروشات وسجاد 

 أ4/1ى ق ز مشروع سٌتى المحور المركز2الدور الثالث فوق االرضى ع  14وموكت ومنظفات وورق حائط ، بجهة : ش 

دمحم حمدى عمران جعفر و احمد دمحم رفاعى ومعتصم مصطفى عبدالباسط   شركة  ،  ووحدات اضاءة ولوازم الدٌكور  -  34

واللوحات الفنٌة واالجهزة الكهربائٌة فٌما عدا الكمبٌوتر والامة وتشغٌل وادارة الكافٌهات والمطاعم وتورٌد االدوات المكتبٌة  ،رأس 

، عن ووحدات اضاءة ولوازم الدٌكور واللوحات الفنٌة واالجهزة  31199برلم  21191321،لٌدت فى  111111.111مالها   

الدور الثالث  14الكهربائٌة فٌما عدا الكمبٌوتر والامة وتشغٌل وادارة الكافٌهات والمطاعم وتورٌد االدوات المكتبٌة ، بجهة : ش 

 أ4/1ز مشروع سٌتى المحور المركزى ق 2فوق االرضى ع 

،  31117برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111حسن طه حشن وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه   ،رأس مالها    -  35

 دور اول بمول المركز التجارى الحدٌث 6محل رلم  7مجاورة  2عن مماوالت عامه ، بجهة : الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  1111110111لسٌارات  ،رأس مالها   خالد سٌد عبدالرءوف وشرٌكٌه   شركة  ،  تجارة لطع غٌار ا -  36

 ، عن تجارة لطع غٌار السٌارات ، بجهة : المحور المركزى مول السوٌدى بجوار مجمع على الدٌن 31152برلم  21191314

ا   على راضى السٌد وشرٌكه   شركة  ،  التخلٌص الجمركى وشحن البضائع والتصدٌر والتوكٌالت المالحٌة   ،رأس ماله -  37

، عن التخلٌص الجمركى وشحن البضائع والتصدٌر والتوكٌالت المالحٌة ،  31117برلم  21191316،لٌدت فى  211110111

 سنتر الشباب الدور الثانى الحى الثالث عشر المجاورة االولى مدٌنة الشٌخ زاٌد 13بجهة : محل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

  تعدٌالت السجل التجارى أفراد  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    28584دمحم مجدى عبدالرحمن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    29541عمر على نور الدٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    21191315، وفى تارٌخ    21467عادل كامل ثابت باخت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 النشاطالمٌد لترن 

تم محو/شطب السجل  محو    21191315، وفى تارٌخ    22775رمضان صابر سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    21191316، وفى تارٌخ    13562دمحم دمحم حسٌن جودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لنشاطالمٌد لترن ا

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    26675احمد عاشور احمد عبدالمادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو المٌد لترن النشاط

 تم محو/شطب السجل  محو   21191316، وفى تارٌخ    21559ناصر دمحم احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    21191317، وفى تارٌخ    29264عالء دمحم عبدهللا دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 المٌد لترن التجارة

ب السجل  تم محو/شط   21191317، وفى تارٌخ    31638هدى فهمى دمحم عبدالظاهر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    7975عمرو عبدالفتاح امٌن عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191311ى تارٌخ ، وف   7975عمرو عبدالفتاح امٌن عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    31129احمد دمحم منٌر عبد الجلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    29814ده برلم : حبٌب عبدالوهاب حبٌب السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 13

 السجل  محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    25623ابراهٌم السٌد الدسولى خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  محو المٌد ترن النشاط

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    29972تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   سماح نور الدٌن دمحم دمحم حسٌن  ،   - 15

 السجل  محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    21191312، وفى تارٌخ    31664حاتم دمحم على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    28685ٌن عواد شعالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رحاب دمحم بهى الد   - 17

 السجل  محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    26369هناء احمد عبدالفضل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191317، وفى تارٌخ    27389محمود صابر دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191317، وفى تارٌخ    23495منصور حسن سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 د لترن النشاطمحو المٌ

تم محو/شطب السجل     21191319، وفى تارٌخ    28693احمد دمحم خطاب شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن النشاط

مٌد تم محو/شطب السجل  محو ال   21191319، وفى تارٌخ    31137صٌدلٌة د / امل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن النشاط

تم    21191325، وفى تارٌخ    27563توحة عبدالمطلب محمود عبدالمطلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن النشاط

محو/شطب السجل   تم   21191325، وفى تارٌخ    17814دمحم طلعت عبدالمادر شرٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب    21191325، وفى تارٌخ    28771دمحم على احمد جمال الدٌن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21191326رٌخ ، وفى تا   31353ساره على دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    28389اٌناس عبدالرحمن دمحم دمحم سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 السجل  محو المٌد وترن النشاط



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    31169خالد سعدالدٌن عبد الرؤف البدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  محو المٌد وترن النشاط

تم    21191331، وفى تارٌخ    18484مصطفى جاد على عبد الفتاح حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 جل  محو المٌد وترن النشاطمحو/شطب الس

تم محو/شطب السجل  محو    21191331، وفى تارٌخ    23318نبٌل بباوى فانوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب    21191331، وفى تارٌخ    28782دمحم عبدالرحمن عبدالحمٌد عٌسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  محو المٌد وترن النشاط

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   24783اسامه فرج عبدالعال متولى اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191313وفً تارٌخ ،   18612دمحم سعد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191313ً تارٌخ ، وف  18612دمحم سعد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   25545صالح عادل السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   13646منال عبدالرحمن عبدالهادى شلتوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   31838نعمه دمحم اسماعٌل مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5111110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال   21191316وفً تارٌخ ،   22976فرد ،، سبك لٌده برلم  شعبان عبدالبالى عبدالحمٌد عبدالبالى  تاجر -  9

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   26542صفوان ماجد عبدالرسول سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   711110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   23261دمحم عبدالغنى احمد جاد الرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191316وفً تارٌخ ،   23113ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم جمعه محمود العوض -  12

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   25312دمحم شعبان عبدالعاطى سعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   2511110111ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191316وفً تارٌخ ،   21516صدام حسٌن دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   17184لخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد سمٌر حافظ عبدا -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   17855كمال مدحت كمال شفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   28231ادم عبدالغنى احمد جاد الرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   11217الشحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم رجب اسماعٌل  -  18

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصف تم تعدٌل رأس الما  21191311وفً تارٌخ ،   27218كرٌم دمحم دمحم ابراهٌم غانم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   15768حامد سلٌمان احمد عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191312وفً تارٌخ ،   31975عصام ٌحٌى غرٌب فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , وصف تم تعدٌ  21191312وفً تارٌخ ،   28119مصطفى دمحم حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   23885عبدالعظٌم عبدالخالك عبده عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 ٌه جن  2511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   22668مدحت سلٌمان سلٌمان الجابرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   16193اسامة دمحمى دمحم الشٌخه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   19414اشرف السعٌد احمد الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1111111.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   1518دمحم شلبى سوٌلم شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317 وفً تارٌخ ،  1449دمحم عبدالعزٌز ٌوسف النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   111111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ ،   1449تصحٌح االسم لٌصبح دمحم عبدالعزٌز عبدالرحمن ٌوسف النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   111111110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل  21191317

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   29622هوٌدا دمحم عالم عبدالغنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   29936،، سبك لٌده برلم سعٌد محسن مصطفى دمحم  تاجر فرد  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191318وفً تارٌخ ،   19587عبدهللا ربٌع دمحم سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   111110111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   31918دمحم اسماعٌل عبدهللا ابو العطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191318وفً تارٌخ ،   28992د ،، سبك لٌده برلم هدى منٌر هالل احمد  تاجر فر -  34

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   27911هالل منٌر هالل احمد شرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191319وفً تارٌخ ،   31125احمد عزت احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191319وفً تارٌخ ،   15296جر فرد ،، سبك لٌده برلم مؤسسة الجوهرى لمستلزمات الدٌكور  تا -  37

 جنٌه   211110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191319وفً تارٌخ ،   23711ناصر عبدالغنى دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   2511110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   11868مصطفى كمال عبد العال حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324وفً تارٌخ ،   11416طب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حماده عبد الرحمن احمد ل -  41

 جنٌه   61111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تارٌخ  وفً  11416تعدٌل االسم التجارى : حمادة النتاج الخوص والمربعات والزواٌا والكمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   61111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191324، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324وفً تارٌخ ،   11416حمادة لتورٌد الحدٌد والخردة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   61111110111س ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191325وفً تارٌخ ،   18839رمضان نمر اسماعٌل شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   16419منصور عطٌة كراس اسكندس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   211110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   26591سامح السٌد ابو الغٌط بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5111110111بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   9211صباح فهمى ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   24786عماد منٌر سعٌد تادرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   27135صباح دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   451110111ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   25965عالء نجٌب فرج عبدالشهٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   22145حازم حمدى اسماعٌل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  21191331وفً تارٌخ ،   26915محمود ناجى محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   16127عمرو فرحات دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   25841نهى عصام الدٌن محمود حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  16293عبدالتواب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم -  1

 3111مجمع الفٌصلٌة محل  164الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  31979محمود دمحم السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

  5محل  64االتحاد التعاونى عمارة  11:   ، الحى الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  31981سعد عباس احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 11دور رابع شمة  37عمارة  4مجاورة  8، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  23136   احمد فاضل رزق عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  4

 69بالعنوان لطعة  11111، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط تصنٌع وتشكٌل المعادن ولطع غٌار البوتاجاز واالجهزة المنزلٌة براس مال 

 أ 6جنوب غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  31978لؤى طارق عبدالخالك الشحرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 امتداد الصناعٌة الثالثة  216الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  16293محمود دمحم عبدالتواب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  3111لٌة محل مجمع الفٌص 164الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان لطعة 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  31982نها جاد الكرٌم حسن عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

  6الحى  31عمارة  119الـتأشٌر:   ، تعاونٌات 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191313وفً تارٌخ  31977شرٌف سٌد ابوالحمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 3محل  1الـتأشٌر:   ، اسكان المستمبل عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  17993حسنى شندى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 أ21سنتر جابى مول محل  1مجاورة  3، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  31985بدهللا عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالممصود ع -  11

  2شمة  1ع  1مجاورة  8وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 21191314وفً تارٌخ  31984دمحم حماد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  11سٌتى استار الحى  3برج  5، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  31983احمد هرٌدى ابوضٌف هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  35محل  4مجاورة  34الـتأشٌر:   ، فٌرست مول المحور الخدمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  31989سبك لٌده برلم     محمود حسٌن صابر دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  -  13

  A2مبنى  9و  8مول المعز محل  2مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  31995ابوالخٌر دمحم عوض اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 المحور المركزى سٌتى ستار  11الحى  6عمارة  27:   ، محل الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  25173رٌهام عبدالرازق رجب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 متر  311منطمة المخازن  833الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  31991جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اٌهاب عبدالمنعم احمد ، تا -  16

 مول جنا جرٌن كمبوند الخلٌجٌة حدائك اكتوبر  211الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 2شمة  1371لطعة  4أشٌر:   ، اصبح العنوان المحل الرئٌسى الحى وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش العبور عزبة الوالدة  38غرفة الماهرة بالعنوان  82719وصف الـتأشٌر:   ، اصبح الفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 2شمة  1371لطعة  4وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المحل الرئٌسى الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315تارٌخ  وفً 28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش العبور عزبة الوالدة  38غرفة الماهرة بالعنوان  82719وصف الـتأشٌر:   ، اصبح الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  31993سبٌله حلمى عبدالحكم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 له الغربى المباله الواحات البحرٌة الـتأشٌر:   ، شارع المبا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  26896اشرف فتحى دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

بسمة تجارٌة اوناتى  11111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط تاجٌر سٌارات وتصوٌر مستندات واستثمار عمارى براس مال 

 الدور الثانى  17،  16لى هٌلز لطعة بفر 17بالعنوان مدٌنة الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  31992خلف رفعت ابوالمجد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  3شمة  75فدان عمارة  71االسكان العائلى  6الـتأشٌر:   ، الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  31991لٌده برلم     شعبان محمود شعبان عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  24

 عمرانٌة اولى  316شمة  2ب3الـتأشٌر:   ، الحى الثامن عمارت شركة الماهرة عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  31994احمد عبدالحفٌظ طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 1مول بدر الدٌن مجاورة  16، الشٌخ زاٌد الحى    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  31111اشرف على دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 محور الكفراوى  1728الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  27487لٌده برلم    حامد دمحم احمد سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك  -  27

  12الدور الثانى مبنى ج مجمع على الدٌن الحى  221، اصبح العنوان مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  31116دمحم شحاته السٌد ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ارضى  11محل  1ٌر:   ، مول اسواق الجمهورٌة مبنى الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  19811دمحم مسعد ابو هاشم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الدور الثالث سنتر الوجٌة  الشٌخ زاٌد 1مجاورة  13الحى  B 3الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  19811شم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مسعد ابو ها -  31

 الدور الثالث سنتر الوجٌة  الشٌخ زاٌد 1مجاورة  13الحى  B 3الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  31112عبدالرحمن دمحم عبدالمنعم محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ج 8/9ب مكتب 14وصف الـتأشٌر:   ، المحور المركزى ابراج عزٌز مٌخائٌل مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  31998باسم بدوى دمحم دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  49عمارة  1، الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  23113جمعه محمود العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  33

 ش المدٌنة المنورة  153عمارة  1مجاورة  7الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  31996ابراهٌم عبدالباسط جادالرب ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 المحور المركزى  41عمارة  1محل  1مجاورة  1وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  31114عماد دمحم رمضان ابوسرٌع ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 دور الرابع ال 9سٌال مول مكتب  2/28ق  4وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  31997صافٌناز لبٌب طه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  11محل  14الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز المرحلة الثانٌة لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  31113شربات على عبدالمغنى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ز 2الدور االول فوق االرضى عمارة  31سنتر سٌتى مول محل  7الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  23261دمحم عبدالغنى احمد جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 13محل  5مجاورة  1ال الرئٌسى االخر بنشاط ادوات صحٌة بالعنوان الشٌخ زاٌد سنتر النوران الحى الـتأشٌر:   ، زٌادة راس م

 51111لمبلغ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  31112ضٌاء عبدالمنعم رمضان حواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 المحور المركزى  26،  25وصف الـتأشٌر:   ، سنتر جولدن مول المحالت 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31115حسام حسن رمضان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بجوار كمبوند 1/2محل  4الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد مول الكرمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31116عصمت شحاته ابراهٌم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 مجمع اضواء العاصمة  4الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31119محمود عبده المنسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

  4شمة  18عمارة  2 مجاورة 3الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31118مروان صبحى سٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 6،7،11،11الـتأشٌر:   ، الحى االول المركز التجارى الحدٌث محالت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317تارٌخ  وفً 22144مصطفى جابر دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز بدر طرٌك المطار بجوار لرٌة االمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  25878صابر رمضان عبدالرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 18لون محل سنتر وادى الم 6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31117دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ز  19الـتأشٌر:   ، المحور المركزى سنتر كاٌرو مٌدٌكال وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  12282دمحم عاكف دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 بلون دى مشروع كورت ٌارد  115، اصبح العنوان الشٌخ زاٌد وحدة ادارٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  25878صابر رمضان عبدالرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

  18سنتر وادى الملون محل  6 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  17855كمال مدحت كمال شفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 بالدور االول فوق االرضى  2مجمع على الدٌن مبنى أ محل  12الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31127فرد ،  سبك لٌده برلم    صدٌك دمحم حماده السٌد ، تاجر  -  51

 سنتر كنوز النٌل  5محل  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31128حسٌن اٌمن ابراهٌم فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، الحى الثامن سنتر بٌرما فٌستا 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191311وفً تارٌخ  28776سعد السٌد احمد موافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  2الدور االول مكتب  1728لطعة  8مجاورة  3الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  24956احمد حسٌن سٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 مجمع كرنفال 141/1الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  24956سٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد حسٌن -  54

بالعنوان  21111الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة هاند الند بنشاط تنمٌة وتدرٌب موارد بشرٌة وبرامج كمبٌوتر براس مال 

 11سٌتى ستارز الحى  5عمارة  4مكتب رلم

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  24956ن سٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسٌ -  55

مجمع  141/1بالعنوان المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة  21111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط تشغٌل معادن براس مال 

 كرنفال 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  31125،  سبك لٌده برلم     انسجام حنفى هرٌدى عبدالهادى ، تاجر فرد -  56

 سنتر السوٌمة  6الحى  9مجاورة  28وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  31126محمود عبدالمنعم عبدالفتاح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

  16سنتر االردنٌة محل  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31864جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 211111الـتأشٌر:   ، اصبح رئٌسى اخر بسمة تجارٌة بداٌة للدعاٌة واالعالن بنشاط دعاٌة واعالن ومماوالت وتورٌدات براسمال 

 6841م الشباب سجل رلم 63خدمات  47/48لطعة  7ن بالعنوا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31864جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 651م المنطمة الصناعٌة لطعة 311الـتأشٌر:   ، اصبح الكٌان محل رئٌسى بالعنوان مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  28538سٌد السٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى ال -  61

  3/2لطعة  3عمارة  2الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الدور االول )ارضى( الحى 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191311وفً تارٌخ  31864جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 211111الـتأشٌر:   ، اصبح رئٌسى اخر بسمة تجارٌة بداٌة للدعاٌة واالعالن بنشاط دعاٌة واعالن ومماوالت وتورٌدات براسمال 

 6841م الشباب سجل رلم 63خدمات  47/48لطعة  7بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311تارٌخ  وفً 31864جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 651م المنطمة الصناعٌة لطعة 311الـتأشٌر:   ، اصبح الكٌان محل رئٌسى بالعنوان مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  27218كرٌم دمحم دمحم ابراهٌم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 هـ الدور الثالث 36مكتب  2سنتر النخٌل  11صبح العنوان الحى الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31121حنان حسٌن منصور هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

  84سنتر الحسٌن محل  9مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31122سبك لٌده برلم     احمد جالل احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  65

  117مجمع على الدٌن مبنى ج مكتب  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31123هانى عبدالغنى ابراهٌم الممنن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 مخازن الشباب المنطمة الصناعٌة  739الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  25216عالء على دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 مول اسواق الجمهورٌة  1الدور االرضى برج  15، اصبح العنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  31131برلم     هبه محمود هالل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  68

 الصناعٌة االولى الدور االرضى  4مجمع رلم  164الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  15768حامد سلٌمان احمد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

  1سنتر اللؤلؤة محل  8حى الـتأشٌر:   ، اصبح العنوانال

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  31129، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ERMاٌهاب منصور للتشطٌبات  -  71

 الدور الثانى 2شمة  215عمارة  2مجاورة  16وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  31135سبك لٌده برلم     عماد رزق عبدالحافظ عبدالممصود ، تاجر فرد ،  -  71

 ارضى  4اسكان مبارن محل  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  31138اسامه معبد عبدالعزٌز مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 عمد اول  3شمة  45رة عما 1مجاورة  5الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  31139رٌهام توفٌك ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الدور االرضى  5محل رلم  4مجاورة  2الحى  4/25الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191312ً تارٌخ وف 31137صٌدلٌة د / امل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

  1محل  4/26لطعة  4مجاورة  2الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  31141احمد دمحم احمد دمحم الحارتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 االرضى الدور  4مجاورة  4سنتر الفاروق الحى  25الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  31136احمد رجب احمد دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

  7هـ محل 6عمارة  4مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الحى 

تعدٌل العنوان , تم  21191313وفً تارٌخ  31144محمود عباس بٌومى شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

  5الحى  1مجاورة  113عمارة  1وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  17419عالء دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

  6مجاورة  2الحى  6/32عمارة  2، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  31145بدالحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صفاء ع -  79

  35الـتأشٌر:   ، حدائك اكتوبر حى المخابرات سنتر الجوهرة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  16293محمود دمحم عبدالتواب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

بسمة تجارٌة مؤسسة تى اس جى المصرٌة بالعنوان  511111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط تشغٌل معادن براس مال 

 امتداد الصناعٌة الثالثة 229لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  31141محمود حسن عبده محمود الحرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 7محل  1729لطعة  8وصف الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191313وفً تارٌخ  16293محمود دمحم عبدالتواب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 امتداد الصناعٌة الثالثة 229الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  16293محمود دمحم عبدالتواب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 511111رٌدات عمومٌة براس مال الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة مؤسسة تى اس جى المصرٌة بنشاط استٌراد وتصدٌر وتو

 13شمة  3مشروع الجنة الخضراء عمارة  3بالعنوان امتداد ح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  31143احمد عبدالفتاح دمحم محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

  164طعة متر ل 311وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  31159دمحم ابوضٌف دمحم ابوضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 مبنى ب  94/81مجمع مبارن محلٌن  3الـتأشٌر:   ، الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  31155صالح عبدالعال خفاجً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

  51عمارة  1مجاورة  6وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  16193اسامة دمحمى دمحم الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

  3ناعات ص مجمع الصناع المتحدون مجمع الص 231لطعة  17الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان ورشة رلم 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  31156صالح الدٌن دمحم محسن صالح الدٌن توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

  64سنتر المصطفى محل  8مجاورة  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314رٌخ وفً تا 31153مصطفى كمال كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

  211متر لطعة  311الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  19587عبدهللا ربٌع دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الشٌخ زاٌد 1محل رلم  16، مول بدرالدٌن الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  7989حمدى دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح  -  91

، افتتاح رئٌسى اخر بناشط تصنٌع لوحات كهربائٌة وتصنٌع لطع غٌار معدات تروس وجلب الخ ولوحات توزٌع كهرباء فارغة 

 اب مخازن الشب 541بالعنوان لطعة  11111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  31151نهله على دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

  59عمد اول شمة بالدور الثالث عمارة  3مجاورة  5، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22668مدحت سلٌمان سلٌمان الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

  7الدور الرابع شمة  21عمارة  2مجاورة  6الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22719اسامه عبدالعزٌز فهمى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 393لمجاورة االولى  شارع ابن ثابت عمارة الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى السابع ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  31151دمحم احمد رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 مركز هنٌدى المحور المركزى  2برج  13، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  31151دمحم احمد رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

، له رئٌسى بنشاط مماوالت عمومٌة واعمال متكاملة وتورٌدات فى مجال االنشاءات ودخول مزادات بسمة تجارٌة الهنداوى 

 بالعنوان شارع احمد عرابى ملن احمد رشاد دمحم  11111للتورٌدات براس ماله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  19322السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم  -  97

 112المحور المركزى سنتر الجهاز محل  7الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  31157حسن دمحم حسن دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 AB25مول المعز محل  12ـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  31149دمحم عبدهللا السٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 دور اول مول دولفٌن الند المحور المركزى  47الـتأشٌر:   ، وحدة رلم د 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  7989اد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح حمدى دمحم مر -  111

 مخازن الشباب المنطمة الصناعٌة  541، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  7989سماح حمدى دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

رئٌسى بسمة تجارٌة المهندس للكهرومٌكانٌكا بنشاط صٌانة وخدمات الكهرومٌكانٌكا مماوالت وتورٌدات عامة براس مال  ، له

 /ج مجمع على الدٌن بجوار لٌلة المدر311بالعنوان مبنى  111111

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191314وفً تارٌخ  25647سٌف هشام سامى عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الشٌخ زاٌد  16الحى  5مجاورة  2شمة  6الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31164هاله عبدالممصود احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 تر الروٌعى بالدور االرضى سن 31محل  5مجاورة  11الـتأشٌر:   ، الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  31165رٌهام لطفى عبدالسالم الكفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الدور الثانى  4شمة  1وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد كموند روضة زاٌد ع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31161محمود عبدهللا دمحم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 دور ارضى  25فٌال  2مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31161مراد ناصر عامر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 312كزى عمارة المحور المر 7امتداد الحى 7الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  31161مراد ناصر عامر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 بالعنوان مٌدوم بملن ناصر عامر سالمه  11111الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بنشاط تصدٌر المواد الغذائٌة براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  24881تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح عرٌان فهٌم سلٌمان ،  -  118

 الـتأشٌر:   ، تم الغائه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  23814عرٌان بشاره بباوى فرٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الشٌخ زاٌد  4محل  59عمارة  3مج  13الـتأشٌر:   ، الغاء نشاط الرئٌسى االخر بالعنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  23814    عرٌان بشاره بباوى فرٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  111

 الـتأشٌر:   ، تم الغائه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  24881سماح عرٌان فهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الشٌخ زاٌد  15محل  61ع  3مج  13الـتأشٌر:   ، الغاء نشاط الرئٌسى االخر بالعنوان الحى 

وفً تارٌخ  1449تصحٌح االسم لٌصبح دمحم عبدالعزٌز عبدالرحمن ٌوسف النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

  78سنتر الفٌروز محل  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى الثالث مجاورة  21191317

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  1449ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعزٌز ٌوسف النجا -  113

  78سنتر الفٌروز محل  5الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى الثالث مجاورة 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ال 21191317وفً تارٌخ  31162دمحم دمحم جاد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 71المحور المركزى محل  27/2، سنتر االسراء بالزاء مبنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  25878صابر رمضان عبدالرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  2شمة  6عمارة  1مجاورة  12وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  25878لرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابر رمضان عبدا -  116

 18سنتر وادى الملون محل  6وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان الحى 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191317وفً تارٌخ  31116دمحم شحاته السٌد ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

  1مبنى  11محل  12الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مول اسواق الجمهورٌة الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  31163حماده عبدالمطلب دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

  1محل  2عمارة  2مجاورة  11وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  25878صابر رمضان عبدالرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغائه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  31171اٌمن حسنى عبدالحمٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 المحور المركزى الجنوبى الشٌخ زاٌد 18،  17الدور االرضى مبنى أ مول زاٌد هب  لطعة  2، محل رلم   الـتأشٌر: 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  31176العزازى اٌنوفٌشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

  77سنتر المدٌنة التجارى محل  4، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191318وفً تارٌخ  31173حان فٌكو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سر -  122

 المنطمة الصناعٌة االولى  6كشن رلم 18مول اوت لٌت ق

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191318وفً تارٌخ  19587عبدهللا ربٌع دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الشٌخ زاٌد  1محل رلم  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مول بدرالدٌن الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  31166سمٌر صبحى سلٌمان بانوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ارضى  31شمة  13عمارة  11الـتأشٌر:   ، هرم سٌتى شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  31171ه احمد عالم ٌوسف عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شاهند -  125

  87وصف الـتأشٌر:   ، مركز المدٌنة التجارة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  31172دمحم شولى دمحم المعاملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ( الحى السادس 1سنتر النخٌل ) 84ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  31174علً اسماعٌل عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 المنطمة الصناعٌة الثالثة  213/  212مجمع االمل  3مبنى  2الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  31169 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حمدى اسماعٌل دمحم -  128

  1سنتر االمل مكتب  4الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  29916عبدالمنعم نظٌر حجازى حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 4محل  3فدان السوق التجارى رلم  811:   ، طرٌك الواحات منطمة وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  29916عبدالمنعم نظٌر حجازى حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 3سوق  2ن محل رلم بالعنوا 21111وصف الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة زهرة اكتوبر بنشاط مخبز سٌاحى برسمال 

 فدان 811منطمه أ مشروع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  31168اسماء سعٌد حامد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ب 3منطمة  6مجمع  6الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بفرلى هٌلز وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  28992ه برلم    هدى منٌر هالل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  132

 ب  45مركز المدٌنة التجارى محل رلم  4الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  31167على السٌد دمحم السٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الدور الثالث  84سنتر وادى الملون محل  6، الحى وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  31175منً دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

  4شمة  347عمارة  2، الحى الثانى مجارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31181برلم     حنان صالح الدٌن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  135

  4زاٌد سٌتى سنتر مكتب  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  19322محمود دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 112المحور المركزى سنتر الجهاز محل  7لحى الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ا



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31185عصام محمود برعى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

  4محل  1498لطعة  7مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31131هبه محمود هالل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 4118،  4117الدور االرضى وحدة   4مجمع رلم  164الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المنطمة الصناعٌة االولى لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31179ك لٌده برلم    احمد ابوبكر عبدالواحد على ، تاجر فرد ،  سب -  139

  17عمارة  1مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31186مصطفى جمال لدرى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الحى السابع والثامن خدمات  241الـتأشٌر:   ، سنتر فاٌف ستار محل 

تم تعدٌل العنوان  21191319وفً تارٌخ  31181دمحم مهدى ٌسرى عفٌفى ٌوسف عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الدور الثانى الشٌخ زاٌد 12/11مول المعز مكتب  2مجاورة  12, وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  13993،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن على سٌد احمد ، تاجر فرد  -  142

  2الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مٌدان الحصرى ابراج برعى بالزا برج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31182تامر دمحم فرج دمحم دمحم الغمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 دور اول  11سنتر الشباب محل  13:   ، الشٌخ زاٌد الحى الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31184كمال بسٌونى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الشٌخ زاٌد 3الحى  3مجاورة  2عمارة  9الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  31183اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن عبدهللا دمحم على ، ت -  145

  1/4/12عمار  11الـتأشٌر:   ، المحور المركزى الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31191مصطفى طلعت عبدهللا زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

  12سنتر المجد التجارى الحى 33الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  31188دمحم صبرى منصور عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 A14مركز المدٌنة التجارى محل  4وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  31187م    عبٌر جالل الدٌن مصطفى حسن بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  148

  196عمارة  1مجاورة  5, وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31192صٌدلٌة د / مى كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 19/18سنتر الٌاسمٌن محل  8،7الـتأشٌر:   ، مركز خدمات الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31189احمد دمحم المتولى دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  3مجمع اضواء العاصمه المنطمة الصناعٌة  3الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31111خالد خالف سودان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 اسكان الشباب  1محل رلم  37عمار  2مجاروة  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31191منار ابوزٌد ابوزٌد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الدور االرضى  54المحل  1مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31196منال سمٌر فائك سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

  1شمة  1612عمارة  7مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21191321وفً تارٌخ  15912اصبح االسم التجارى صٌدلٌة د/ احمد عبٌد الحدٌثة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 سنتر البرجوال الحدٌمة الوسطى سوق الجملة  12تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  15912احمد عبٌد دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 سنتر البرجوال الحدٌمة الوسطى سوق الجملة  12الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  15912صٌدلٌة د/ احمد عبٌد دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 سنتر البرجوال الحدٌمة الوسطى سوق الجملة  12وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  31194عبدالمؤمن عبدالمنعم فرج الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود  -  157

  181مول دٌاموند محل رلم  7العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191321وفً تارٌخ  31197احمد عبدالفتاح احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 أ 69مجمع مبارن محل  3الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31198عبدالرحمن مراد السٌد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

  81السنتر التجارى محل  9مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  31111ق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرٌد عادل دمحم الصاد -  161

  67الـتأشٌر:   ، حى االشجار عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  31193غٌبى دمحم على تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 مكتب بالدور االرضى  524لطعة  3مجاورة  4، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  31112دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

  12الـتأشٌر:   ، الحى السادس سنتر وادى الملون محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  31116خالد مصطفى على مصطفى مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

  47شمة  1479عمارة  7مجاورة  3وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  22959دمحم محروس جاب هللا حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 أ الشٌخ زاٌد 11محل  46عمارة  3مجاورة  3وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  27496ٌوسف دمحم عبدالغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 6سنتر وادى الملون الحى  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324فً تارٌخ و 27496ٌوسف دمحم عبدالغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

  78وادى الملون محل رلم  6بالعنوان الحى  11111الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بنشاط محل لبٌع النظارات الشمسٌة براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  27496ٌوسف دمحم عبدالغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

بالعنوان محل رلم  211111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط تجارة اكسسوارات محمول بسمة تجارٌة موباٌل شوب براسمال 

 6سنتر وادى الملون الحى  5

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  31113مجده حامد على محلٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 سنتر اللؤلؤة  4مجاورة  8الدور الثانى الحى  213الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  31114طارق دمحم عثمان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

  1محل رلم  1216عمارة  6مجاروة  3الـتأشٌر:   ، الحى 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  31116هبه هللا دمحم ابوالٌزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ز مول رامو شارع عبدالخالك ثروت الحى المتمٌ 31الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31119دمحم سعٌد احمد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 محور الكفراوى  8محل رلم  1722عمارة  8وصف الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31112   محمود عبدالرسول دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  172

 3مجمع االمل الصناعى المنطمة الصناعٌة  6وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  31118هشام دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 بالدور االرضى  4مكتب  1498لطعة  7مجاورة  4، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  31115هانى سمعان عطا جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

  27محل  4مرحلة  7الـتأشٌر:   ، سنتر االردنٌة الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325 وفً تارٌخ 31111صالح سعٌد عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ارضى  23الـتأشٌر:   ، الحى االول الحجاز مول محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  982شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 المنطمة الصناعٌة الخامسة  17الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  21178دمحم عبدالرحمن مصطفى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

  14شمة  11عمارة  6مجاورة  11الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31114طاهر هندى حجازى دمحم الشوبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 علوى  212محل  3سنتر الشرق االوسط مجاورة  7وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31113عجٌل عبدالونٌس عبدالعزٌز حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

  1محل  34عمارة  11 وصف الـتأشٌر:   ، الشمالٌات االتحاد التعاونى الحى

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  31117امٌر عبدالممصود عبدالفتاح عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الشٌخ زاٌد  8الدور االول الحى  2مجاورة  57العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  21982سبك لٌده برلم    دمحم احمد عبدالنعٌم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،   -  181

 4شمة  159التعاونٌات عمارة  11الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان / الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  982شرٌف علً سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 المنطمة الصناعٌة الخامسة 17الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  31121احمد سعودى عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 برج ب  7سٌتى مول على الدٌن الحى  16الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326رٌخ وفً تا 31126رمضان رجب على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 مركز الفاروق التجارى الحى الرابع  62الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  31132احمد على احمد على الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 بالسوق  119محل  9مجاورة  6وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  26591سامح السٌد ابوالغٌط بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 بجوار مجمع االمل 6/211الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  25576دمحم دمحم وهبه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 ، الغاء الفرع بالعنوان شارع المعاهدة دلادوس مٌت غمر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  25576دمحم دمحم وهبه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 5الدور  71عمار  52، الغاء الفرع بالعنوان المهندسٌن شارع سورٌا شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  31131احمد دمحم احمد السٌد معجوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

  6الدور الثانى شمة  211لطعة  1مجاورة  5الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  31118نادى عبدالصمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

  197محل  2الـتأشٌر:   ، سوق الجمله عنبر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  31128مصطفى دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 متر المنطمة الصناعٌة311مخازن الشباب  198الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  21695تغرٌد نبٌل دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الحزام االخضر 3حوض  2/  بوابة  1ب /  21الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  31125مصطفى ندا مختار ٌوسف الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 1شمة  24النطمة العمرانٌة الثانٌة عمارة  19وصف الـتأشٌر:   ، منطمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  31133جمال راضى دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

  12الزورد محل مول  1مجاروة  8الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  26591سامح السٌد ابو الغٌط بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 بجوار مجمع االمل  6/211الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة 

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  31131سالى سامى عبدالخالك عبدالفتاح الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

  3شمة  6عمار  5مجاورة  16العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان  21191326وفً تارٌخ  31134احمد رضا عبدالحفٌظ احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

  411سنتر الطاهره محل  3, وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  31123مٌنا عماد عطا تكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الشٌخ زاٌد  2مجاورة  12الحى  A3مول المعز  31، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  26816عبٌر مغاورى الدمرداش دمحم حطبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

  7الدور االرضى الحى االول مجاورة  1443عمار رلم  2وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  24826ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه دمحم رشدى دمحم ، تاج -  211

  1ب شمة رلم 7عمارة  1مجاورة  12الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  31137عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  69الـتأشٌر:   ، الحى االول الحجاز مول محل وصف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  3913هانً دمحم عبد المطلب عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 شارع السنترال الحى االول مجاورة االولى  191وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  31136ى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابوالوفا ناجى راع -  213

 الشٌخ زاٌد  5أ الحى االول مجاورة 18عمار  8الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  31961دمحم كمال دمحم العمروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الدور االول  123الـتأشٌر:   ، الحى االول مول لوجراند محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  31135عبدالحفٌظ سالمه عبدالعزٌز دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

  3الدور  329مجمع على الدٌن مبنى ج مكتب  12وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  18549ى دمحم عبد الممصود جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عل -  216

 مدٌنة الشٌخ زاٌد  11الدور االرضى سنتر العتابى الحى  21الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191328وفً تارٌخ  31144دمحم عثمان لاسم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

  21سنتر االمل مكتب  1، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  31145طارق دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 42الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبنى ب محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  31141احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شرٌف عبدالمنعم -  219

 مركز االمل التجارى الحى االول  53/45وصف الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  27271هانى احمد الحسٌنى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  5للٌوبة  13159الـتأشٌر:   ، تعدٌل كٌان الرئٌسى االخر بالعنوان طى نوب مركز شبٌن المناطر الى فرع سجل تجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  31146احمد السٌد مصطفى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  g3محل  الـتأشٌر:   ، الحى التاسع سنتر المستمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  31151رومانى رفعت مٌنا لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ح الروضه  31عمارة  2مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328ٌخ وفً تار 31141زوبه عاشور خمٌس عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

  7مجاورة  2سنتر البدرى التجارى الدور االرضى محل رلم  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21693سعد عبدهللا البغدادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، تم حذف الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  31138مراد منٌر منصور فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الشٌخ زاٌد  3أ مج 51عمار رلم  8الـتأشٌر:   ، مكتب 

نوان , تم تعدٌل الع 21191328وفً تارٌخ  31149سمر عبدالمادر ادٌب عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

  2محل رلم  62عمارة  3مج  13وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد ح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  31148دمحم ماهر عبدالواحد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 6سنتر االردنٌه ح  222الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  31139رد ،  سبك لٌده برلم    نورهان عادل فراج سٌد ، تاجر ف -  218

 الدور االول 1البشاٌر الٌاسمٌن التجارى محل  11الـتأشٌر:   ، حى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  31142عزت دمحم عبدالحمٌد مجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

  3درٌم الند السوق الشمالى محل رلم  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21693سعد عبدهللا البغدادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 المحور المركزى اجٌاد كاسل 116،  115الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21693،  سبك لٌده برلم     سعد عبدهللا البغدادى على ، تاجر فرد -  221

  4,  3سنتر كنوز النٌل مركز خدمات الحى  3,  2,  1الـتأشٌر:   ، حذف الفرع بالعنوان محالت ارلام 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191328وفً تارٌخ  21693سعد عبدهللا البغدادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 المحور المركزى اجٌاد كاسل 116،  115الـتأشٌر:   ، حذف الفرع بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21693سعد عبدهللا البغدادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، تم حذف الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191329وفً تارٌخ  28912رحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عادل دمحم عبدال -  224

  -الشٌخ زاٌد  - 8محل  - 2عمارة  - 3مجاورة  - 3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  31153دمحم ابراهٌم دمحم ابوالحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 6,5الدور االرضى مركز اجٌاد انفننٌتى محور خدمى  A96الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331رٌخ وفً تا 31152دمحم عبدالحمٌد السٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

  38فدان عمارة 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  16234محمود دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 844الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة بجوار مخازن الشباب لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  31157دمحم محسن شعبان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

  117مج مول المدس مكتب  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  31154عصام عبدالمادر دمحم زٌن الدٌن لوزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 الشٌخ زاٌد  73ع  8الحى  2وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  31155عبد الممصود عبدالواحد مبارن عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سوق الجمله شادر ف عنبر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  31156الدٌن عبدالعظٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامه جالل -  231

 11التعاونٌات الجدٌده الحى 5عمارة 13وصف الـتأشٌر:   ، مكتب 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191331وفً تارٌخ  26915محمود ناجى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

  4مركز المدٌنة التجارى الحى  68الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  29936سعٌد محسن مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تورٌد ادوات مدارس وتورٌدات عمومٌةاضافة نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  26378احمد سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ستٌشن (اصبح النشاط التورٌدات فى مجال االعمال الكهرومٌكانٌكٌة وانشطه ترفٌهٌه لالطفال بالموالت والنوادى ) فٌما عدا البال



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 النشاط , وصف 21191314وفً تارٌخ  31636احمد رمضان دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

التأشٌر:  اصبح النشاط التورٌدات العمومٌة والمماوالت العامه واعمال البناء والتشطٌبات وتورٌد مواد البناء وتورٌد العماله )بداخل 

 افةج.م.ع( واعمال النظ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  25545صالح عادل السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191314وفً تارٌخ  28361عمرو فاروق فتحى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 صبح النشاط مستلزمات دٌكور واثاث وتشطٌبالتأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191314وفً تارٌخ  25643السعدى للتورٌدات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات عامه وتورٌدات اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191315وفً تارٌخ  28192برلم   عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  7

 6من المجموعه  36التأشٌر:  اصبحج النشاط تورٌدات ادوات كهربائٌة ومماوالت واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 (19والمجموعه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191315 وفً تارٌخ 28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 6من المجموعه  36التأشٌر:  اصبحج النشاط تورٌدات ادوات كهربائٌة ومماوالت واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 (19والمجموعه

تأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف ال21191316وفً تارٌخ  21516صدام حسٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اضافة نشاط تورٌد عماله وتورٌدات عمومٌة وتشجٌر حدائك

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  23113دمحم جمعه محمود العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اصبح النشاط تسوٌك عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191316وفً تارٌخ  9664   دمحم السعٌد دمحم الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  11

 اضافة نشاط ادوات مكتبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  26214احمد حسن عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اصبح النشاط استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  21217اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   راندا احمد لطب عبدالمنعم ، ت -  13

 التأشٌر:  اضافة نشاط تعبئة وتغلٌف البمولٌات والعطارة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  18729احمد عاطف احمد سلٌمان كشاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 االعمال الكهرومٌكانٌكٌة والمماوالت والتورٌدات العمومٌة التأشٌر:  اصبح النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  22144مصطفى جابر دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اصبح النشاط فرز وتعبئة وتصدٌر الحاصالت الزراعٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191311وفً تارٌخ  19635د ،  سبك لٌده برلم   ادهم احمد فوزى عبدالجواد ، تاجر فر -  16

 التأشٌر:  اصبح النشاط تصدٌر وتوكٌالت تجارٌة ومعرض بٌع مستلزمات الحدائك

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191311وفً تارٌخ  27218كرٌم دمحم دمحم ابراهٌم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

اصبح النشاط تورٌد مستلزمات المصانع والشركات والمرى السٌاحٌة والفنادق واعمال االساسات واعمال االشغال العامه   التأشٌر:

 والكهربائٌة ومحطات الموى المائٌة والحرارٌة والمماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  25216عالء على دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اصبح النشاط تورٌد مستلزمات حمامات السباحة



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف  تم تعدٌل النشاط21191312وفً تارٌخ  29214شرٌف عبدالرحمن رمضان دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اصبح النشاط تعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه وتصنٌع للنفس والغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191314وفً تارٌخ  26993رهف عبدالرحمن احمد العتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافة نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  9315ٌده برلم   عماد جمٌل جٌد فانوس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  21

 اصبح النشاط تورٌدات مستلزمات المصانع

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  9315عماد جمٌل جٌد )ابى سٌفٌن للتجارة والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ات مستلزمات المصانعالنشاط , وصف التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  1518دمحم شلبى سوٌلم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 اصبح النشاط مماوالت كهرومٌكانٌكٌة وكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  29761اسالم عبدالموى متولى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  اضافة نشاط االعمال المٌكانٌكٌة والصرف والمٌاه والتشطٌبات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191318وفً تارٌخ  29463حاتم كمال عبدالمادر الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 رة وتصنٌع االدوٌة(التأشٌر:  اصبح النشاط تصنٌع مستلزمات طبٌة )ماعدا تجا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191318وفً تارٌخ  31871اسامه ربٌع دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اصبح النشاط مماوالت وتسوٌك عمارى

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  28524ابراهٌم عبدالموجود السٌد االستمبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط اكسسوارات كمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  31122احمد جالل احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 اصبح النشاط تورٌد المواد الغذائٌة والتوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191325وفً تارٌخ  21982نعٌم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عبدال -  29

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌد خامات لمصانع االغذٌة

  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:21191326وفً تارٌخ  21695تغرٌد نبٌل دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 اضافة نشاط استصالح واستزراع االراضى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191327وفً تارٌخ  25551دمحم سٌد عبدالسالم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اضافة نشاط متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191331 وفً تارٌخ 16234محمود دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 حذف نشاط  تورٌدات عمومٌة ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191331وفً تارٌخ  19562عالء حامد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  25878صابر رمضان عبدالرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191311وفً تارٌخ  31129، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ERMاٌهاب منصور للتشطٌبات  -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191314وفً تارٌخ  31985احمد عبدالممصود عبدهللا عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 , وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف التأشٌر: تم تعدٌل 21191318وفً تارٌخ  31176العزازى اٌنوفٌشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  31171اٌمن حسنى عبدالحمٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21191317وفً تارٌخ  31163حماده عبدالمطلب دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  31981سعد عباس احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  31156اسامه جالل الدٌن عبدالعظٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  31121احمد سعودى عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  982شرٌف علً سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  31156صالح الدٌن دمحم محسن صالح الدٌن توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  31139رٌهام توفٌك ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  31127صدٌك دمحم حماده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  31182تامر دمحم فرج دمحم دمحم الغمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  31991شعبان محمود شعبان عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191331وفً تارٌخ  31154عصام عبدالمادر دمحم زٌن الدٌن لوزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  31141زوبه عاشور خمٌس عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  31113عجٌل عبدالونٌس عبدالعزٌز حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  31194محمود عبدالمؤمن عبدالمنعم فرج الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  31197احمد عبدالفتاح احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  31986دمحم عبدالحمٌد محمود عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  31154مدحت دمحم عبدالوهاب شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  24956احمد حسٌن سٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  31184كمال بسٌونى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  31993بٌله حلمى عبدالحكم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191325وفً تارٌخ  31117امٌر عبدالممصود عبدالفتاح عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  31126رمضان رجب على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31144دمحم عثمان لاسم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  31111 محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف على دمحم -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  31138اسامه معبد عبدالعزٌز مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  31166تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر صبحى سلٌمان بانوب ، -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  31162دمحم دمحم جاد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  31982،  سبك لٌده برلم   نها جاد الكرٌم حسن عبدالمجٌد ، تاجر فرد  -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  31155عبد الممصود عبدالواحد مبارن عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191327وفً تارٌخ  31135عد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحفٌظ سالمه عبدالعزٌز دمحم س -  37

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  31128مصطفى دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  31118نادى عبدالصمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  31978لؤى طارق عبدالخالك الشحرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  31153صطفى كمال كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191312وفً تارٌخ  31137صٌدلٌة د / امل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  19587، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا ربٌع دمحم سلٌم  -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  31994احمد عبدالحفٌظ طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  31198د ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن مراد السٌد مراد ، تاجر فر -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  31114طاهر هندى حجازى دمحم الشوبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  31112سبك لٌده برلم     ضٌاء عبدالمنعم رمضان حواس ، تاجر فرد ، -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  31149دمحم عبدهللا السٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  31144سبك لٌده برلم   محمود عباس بٌومى شمس الدٌن ، تاجر فرد ،   -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  31983احمد هرٌدى ابوضٌف هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  31997م   صافٌناز لبٌب طه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  51

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  31157حسن دمحم حسن دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318تارٌخ وفً  31168اسماء سعٌد حامد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31148دمحم ماهر عبدالواحد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  31114طارق دمحم عثمان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  31191منار ابوزٌد ابوزٌد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  31116هبه هللا دمحم ابوالٌزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  31151نهله على دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو21191317وفً تارٌخ  31119محمود عبده المنسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  31145صفاء عبدالحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191319وفً تارٌخ  31186مصطفى جمال لدرى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  31179احمد ابوبكر عبدالواحد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  31995ابوالخٌر دمحم عوض اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  27496ٌوسف دمحم عبدالغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  31111حنان دمحم حلمى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  31131هبه محمود هالل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  16293محمود دمحم عبدالتواب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  31169عماد حمدى اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191316وفً تارٌخ  31998باسم بدوى دمحم دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  31149مادر ادٌب عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر عبدال -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  31113مجده حامد على محلٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  31115ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى سمعان عطا جوه -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191326وفً تارٌخ  31131سالى سامى عبدالخالك عبدالفتاح الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  31128فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن اٌمن ابراهٌم  -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  31141محمود حسن عبده محمود الحرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  31977تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف سٌد ابوالحمد احمد ،  -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  31171شاهنده احمد عالم ٌوسف عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31151،  سبك لٌده برلم    رومانى رفعت مٌنا لالده ، تاجر فرد -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  31187عبٌر جالل الدٌن مصطفى حسن بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  31116،  سبك لٌده برلم    خالد مصطفى على مصطفى مراد ، تاجر فرد -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  31131احمد دمحم احمد السٌد معجوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31146ده برلم   احمد السٌد مصطفى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  31155صالح عبدالعال خفاجً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  31116   دمحم شحاته السٌد ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  31135عماد رزق عبدالحافظ عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  31183  عبدالرحمن عبدهللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  31992خلف رفعت ابوالمجد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  31141شرٌف عبدالمنعم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  31111فرٌد عادل دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191321وفً تارٌخ  31193غٌبى دمحم على تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  31122احمد جالل احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191316وفً تارٌخ  31996ابراهٌم عبدالباسط جادالرب ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  31114عماد دمحم رمضان ابوسرٌع ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع21191311وفً تارٌخ  31121حنان حسٌن منصور هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  31115حسام حسن رمضان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21191319وفً تارٌخ  31185عصام محمود برعى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  31167على السٌد دمحم السٌد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  31161محمود عبدهللا دمحم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  31989محمود حسٌن صابر دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  31137بدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  31112محمود عبدالرسول دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  31123مٌنا عماد عطا تكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31139نورهان عادل فراج سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  16293عبدالتواب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191313وفً تارٌخ  31143احمد عبدالفتاح دمحم محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  31984ماد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ح -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  31159دمحم ابوضٌف دمحم ابوضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  31117دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم عبدالرحمن -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  31173سرحان فٌكو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31145ك لٌده برلم   طارق دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سب -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  31132احمد على احمد على الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  26591ده برلم   سامح السٌد ابوالغٌط بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  31112دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  31191برلم   مصطفى طلعت عبدهللا زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  31188دمحم صبرى منصور عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  31979محمود دمحم السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  31113شربات على عبدالمغنى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312فً تارٌخ و 31136احمد رجب احمد دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  31123هانى عبدالغنى ابراهٌم الممنن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , وصف 21191317ٌخ وفً تار 31161مراد ناصر عامر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  29916عبدالمنعم نظٌر حجازى حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191326فً تارٌخ و 31124احمد دمحم نجٌب عبدالمعتمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  31157دمحم محسن شعبان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321تارٌخ وفً  31189احمد دمحم المتولى دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  31119دمحم سعٌد احمد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  31111خالد خالف سودان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  31864جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  31864دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جٌهان -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  19811دمحم مسعد ابو هاشم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  19811هاشم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مسعد ابو -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  31151دمحم احمد رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191316وفً تارٌخ  31112محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن دمحم عبدالمنعم  -  132

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  31141احمد دمحم احمد دمحم الحارتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  31118اعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروان صبحى سٌد اسم -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  31961دمحم كمال دمحم العمروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  31125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ندا مختار ٌوسف الفمى  -  136

 وصف التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  19322محمود دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  31136د ،  سبك لٌده برلم   ابوالوفا ناجى راعى احمد ، تاجر فر -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31138مراد منٌر منصور فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  31192رلم   صٌدلٌة د / مى كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  31196منال سمٌر فائك سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314تارٌخ وفً  7989سماح حمدى دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  31116عصمت شحاته ابراهٌم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319 وفً تارٌخ 31181حنان صالح الدٌن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  31165رٌهام لطفى عبدالسالم الكفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  31175منً دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  31164هاله عبدالممصود احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191326وفً تارٌخ  31134احمد رضا عبدالحفٌظ احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  31142عزت دمحم عبدالحمٌد مجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 21191325وفً تارٌخ  31118هشام دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191329وفً تارٌخ  28912عمرو عادل دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21191311وفً تارٌخ  31125انسجام حنفى هرٌدى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  31126محمود عبدالمنعم عبدالفتاح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل نوع تم تع21191319وفً تارٌخ  31181دمحم مهدى ٌسرى عفٌفى ٌوسف عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  31172دمحم شولى دمحم المعاملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  31174علً اسماعٌل عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  31991دمحم اٌهاب عبدالمنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  31133ال راضى دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جم -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  31111صالح سعٌد عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  31152لسٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالحمٌد ا -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  31153دمحم ابراهٌم دمحم ابوالحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

  ــــــــــــــــــــــ   

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191315وفً تارٌخ  28192عاصم سمٌر منٌر عبدالحلٌم الجمل ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191316وفً تارٌخ  19811دمحم مسعد ابو هاشم سلٌم ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191311وفً تارٌخ  31864جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبحت السمة التجارٌة العالمٌة  25643تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314فى تارٌخ :   ،  -  1

 للتورٌدات العامه  

 الى: اصبح االسم التجارى عالء دبور   19125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  2



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبحت السمة التجارٌة مؤسسة  31829تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  3

 الشرلاوى لمطع غٌار السٌارات  

 الى: اصبٌحت السمة التجارٌة كابٌتال هومز   23113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  4

الى: اصبحت السمة التجارٌة اٌه اس اتش  27487تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  5

   A.S.H General Contracting And Supplisللمماوالت العامه والتورٌدات 

جارٌة المتحدة لالعمال الى: اصبحت السمة الت 18729تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  6

 الكهرومٌكانٌكٌة والمماوالت والتورٌدات العمومٌة  

الى: اصبحت السمة التجاري فالكونز لتصدٌر  22144تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  7

 وفرز وتعبئة الحاصالت الزراعٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة بداٌة للصناعات  31864ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191311ٌ،  فى تارٌخ :   -  8

 المعدنٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة بداٌة للصناعات  31864تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  9

 المعدنٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة جود جودز اند  27218ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191311،  فى تارٌخ :   -  11

   Good Goods And Furnitureفرنٌتشز 

الى: اصبحت السمة التجارٌة اٌكمو  25216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  11

 لتورٌدات حمامات السباحة  

الى: اصبحت السمه التجارٌة لطوف  29214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  12

 للتجهٌزات و تورٌدات مواد غذائٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة سوبر ماركت  17419تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  13

 الدمحمى  

الى: اصبحت السمة التجارٌة مالتى مٌدٌكا  28241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  14

 للمستحضرات البٌطرٌة  

لعزٌز الى: تصحٌح االسم لٌصبح دمحم عبدا 1449تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  15

 عبدالرحمن ٌوسف النجار  

الى: اصبحت السمة التجارٌة مؤسسة تطوٌر  13993تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  16

 للتنمٌة العمارٌة وادارة المشروعات  

الى: اصبحت السمة التجارٌة سوبر ماركت  31188تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  17

 الفتح  

الى: اصبح االسم التجارى صٌدلٌة د/ احمد  15912تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  18

 عبٌد الحدٌثة  

لى: اصبحت السمة التجارٌة مؤسسة بداٌة ا 31122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  19

 للتورٌدات والتوكٌالت  

الى: اصبحت السمة التجارٌة مصر  21982تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  21

 االمارات لتورٌد خامات لمصانع االغذٌة  



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبحت السمة التجارٌة هٌرتاج بارن  21695الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191326،  فى تارٌخ :   -  21

Heritag Park   

 الى: اصبحت السمة التجارٌة لرطبه   21693تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  22

الى: اصبحت السمة التجارٌة المتحدة  26915برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة21191331،  فى تارٌخ :   -  23

 لالستٌراد والتصدٌر  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    18661احمد صادق وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو المٌد لنمل المركز العام الى محافظة اخرى

تم    21191317، وفى تارٌخ    22251ٌسرى عبدالوهاب عبدالجواد عطٌه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل المركز العام الى محافظة اخرى



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    29953دمحم شحاته السٌد ابو رٌه وشركاءه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم    21191311، وفى تارٌخ    21231فرٌد فوشنج وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة الدكتور فوزى    - 4

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

طب تم محو/ش   21191313، وفى تارٌخ    18465دمحم اشرف وعمار ٌاسر وشرٌكهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    18465دمحم اشرف سعد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    18465ركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم اشرف وعمار ٌاسر وشرٌكهم  ، ش   - 7

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    18465دمحم اشرف سعد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 واستالم كل شرٌن كافه حمولهمحو المٌد لفسخ الشركة 

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    21415شرٌف ابو ٌوسف وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

، وفى    16175تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة جرٌن فٌلدز )عبدالواحد عبدالواحد سعد شحاته وشرٌكه (  ، شركة    - 11

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد اللغاء الفرع   21191321تارٌخ 

تم محو/شطب    21191324، وفى تارٌخ    9883دمحم فتحى دمحم احمد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 مولهالسجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه ح

تم محو/شطب    21191324، وفى تارٌخ    22798دمحم احمد عبدالنعٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم    21191324، وفى تارٌخ    19399اٌمن صابر معوض حسن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم    21191324، وفى تارٌخ    27782احمد دمحم عبدالمنعم حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

ح االسم / روٌال أوشن هولٌداٌز)شركة ولٌد احمد دمحم خلٌفة وشرٌكه( للخدمات التسوٌمٌة عبر الهاتف االرضى )كول اصب   - 15

تم محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة    21191324، وفى تارٌخ    27782سنتر(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : 

 واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    14181ن وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : هدى رضوا   - 16

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل     21191325، وفى تارٌخ    17793دمحم طلعت نصر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 مٌد لنمل المركز العام العام الى محافظة اخرىمحو ال

تم محو/شطب السجل     21191325، وفى تارٌخ    17793دمحم طلعت نصر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 محو المٌد لنمل المركز العام العام الى محافظة اخرى

تم    21191328، وفى تارٌخ    12515بك لٌدها برلم : منى احمد حسن حسنٌن وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  س   - 19

 محو/شطب السجل  محو المٌد وترن النشاط واستالم كل شرٌن كافة حموله



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191316ٌخ   ،وفً تار 773ٌاسر على دمحم عطٌة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   21111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  773تعدٌل االسم الشركة لتصبح ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   21111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال ,  21191316تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    773اصبح اسم الشركة ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   21111110111ها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال 21191316،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191316وفً تارٌخ   ، 773ٌاسر على دمحم عطٌة وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   21111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  773تعدٌل االسم الشركة لتصبح ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191316تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    773( دمحم ٌاسر على دمحم وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، اصبح اسم الشركة ) شركة لوتس جروب -  6

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191316،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت 21191316وفً تارٌخ   ، 26535رمضان مرسى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ   ، 26535اصبح االسم / هشام حسام مصطفى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 18624صالح دمحم المتولى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   6111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 18624صالح دمحم المتولى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   6111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191317وفً تارٌخ   ، 583عمرو ابراهٌم صادق عرابى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11111110111مال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس  21191311وفً تارٌخ   ، 26184امٌر محسن السٌد و دمحم وجٌه السٌد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   9211110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ   ، 26184السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، اصبح اسم الشركة دمحم وجٌه -  13

 جنٌه   9211110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191311وفً تارٌخ   ، 26184امٌر محسن السٌد و دمحم وجٌه السٌد توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   9211110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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  21191311وفً تارٌخ   ، 26184اصبح اسم الشركة دمحم وجٌه السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   9211110111الها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,  21191312وفً تارٌخ   ، 23667ابراهٌم السٌد دروٌش وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ   ، 23667سبك لٌدها برلم ،اصبح / احمد نبٌل عبدالرحمن وشركاه شركة تضامن  ،  -  17

 جنٌه   5111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191314وفً تارٌخ   ، 24736اصبح اسم الشركة دولت سٌد عبدالموى وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   11111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191314وفً تارٌخ   ، 24736دمحم سٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191314وفً تارٌخ   ، 24736كة دولت سٌد عبدالموى وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم الشر -  21

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191314وفً تارٌخ   ، 24736دمحم سٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191314وفً تارٌخ   ، 12191ادهم حسن احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191317وفً تارٌخ   ، 28856سمٌرة محمود عبدالرحمن وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   12151110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191318وفً تارٌخ   ، 24353ك لٌدها برلم ،اصبح اسم الشركة حامد محمود دمحم غنٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سب -  24

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191318وفً تارٌخ   ، 24353محمود حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   511110111المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس  21191318وفً تارٌخ   ، 12422شركة آل ٌعموب للصناعة والتجارة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   3111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191318وفً تارٌخ   ، 12422عموب للخدمات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح ال ٌ -  27

 جنٌه   3111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

بٌة توصٌة بسٌطة  ، تعدٌل اسم الشركة لٌصبح آل ٌعموب لالستثمار الزراعى واالنتاج الحٌوانى والخدمات التعلٌمٌة والط -  28

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191318وفً تارٌخ   ، 12422سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   3111110111،

لطبٌة توصٌة اصبح اسم الشركة آل ٌعموب للصناعة والتجارة واالستثمار الزراعى واالنتاج الحٌوانى والخدمات التعلٌمٌة وا -  29

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191318وفً تارٌخ   ، 12422بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   3111110111رأس مالها ،

وفً تارٌخ    11359اصبح اسم الشركة صبحى دمحم محمود جمعه وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    11359اصبح اسم الشركة صبحى دمحم محمود جمعه وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   21111110111لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  21191319،

وفً تارٌخ    11359تعدٌل اسم الشركة لٌصبح صبحى دمحم محمود جمعه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،

وفً تارٌخ    11359تعدٌل اسم الشركة لٌصبح صبحى دمحم محمود جمعه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191319وفً تارٌخ   ، 11359ا برلم ،طاهر رمزى حسنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  34

 جنٌه   21111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191319وفً تارٌخ   ، 11359طاهر رمزى حسنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   21111110111س المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 11359صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 11359كه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌ -  37

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل رأس 21191319وفً تارٌخ   ، 11359صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 11359صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

  جنٌه  21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191319وفً تارٌخ   ، 21971خالد غنٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191319، وفً تارٌخ   21971اصبح اسم الشركة دمحم سعٌد وشرٌكاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   211110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191319وفً تارٌخ   ، 31133احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   1611110111بح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

وفً تارٌخ    31133شركة اركٌما للمستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب االسنان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   1611110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،

تم  21191319وفً تارٌخ   ، 31133الرحمن عبداللطٌف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد ابراهٌم عبد -  44

 جنٌه   1611110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    31133شركة اركٌما للمستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب االسنان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   1611110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،

 21191321وفً تارٌخ   ، 21325اصبح اسم الشركة ناصر حسنى على السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

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

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 21325ناصر حسنى على السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   5111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191321وفً تارٌخ   ، 21325ر حسنى على السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم الشركة ناص -  48

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

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 21325ناصر حسنى على السٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   5111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191321وفً تارٌخ   ، 26397اصبح اسم الشركة شرٌف البدراوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   2511110111مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 26397نهى خٌر الدٌن وشرٌف البدراوى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   2511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191321وفً تارٌخ   ، 26397ٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم الشركة شرٌف البدراوى وشركاه توصٌة بس -  52

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 26397نهى خٌر الدٌن وشرٌف البدراوى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصف

تم تعدٌل رأس المال ,  21191321وفً تارٌخ   ، 14224مكسب امٌن رزق هللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   31111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191321وفً تارٌخ   ، 14224الشركة مكسب امٌن رزق هللا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم  -  55

 جنٌه   31111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191321ٌخ   ،وفً تار 24848ولٌد عبدالحمٌد احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   15111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191324وفً تارٌخ   ، 25828منى حمزة عثمان احمد وشركاؤها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   181110111أس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 17848اسالم رفعت دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 17848برلم ، اسالم رفعت دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  59

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 17848اسالم رفعت دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   11111110111المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 17848اسالم رفعت دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 17848اسالم رفعت دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 17848اسالم رفعت دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 17867دمحم حماده على دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   151110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 رأس  21191324وفً تارٌخ   ، 21111اصبح اسم الشركة هانى دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   3111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191324وفً تارٌخ   ، 21111ٌدها برلم ،هانى دمحم محمود ٌونس وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك ل -  66

 جنٌه   3111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    11176اصبح اسم الشركة           احمدالسٌد عبدالمعطى المكاوى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  67

 جنٌه   21111110111عدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم ت 21191325،

تم تعدٌل رأس المال  21191325وفً تارٌخ   ، 11176دمحم عبد الوهاب ٌحٌى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  68

 جنٌه   21111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191325وفً تارٌخ   ، 27461دمحم رفعت عبدالحمٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  69

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191325وفً تارٌخ   ، 27461دمحم رفعت عبدالحمٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  71

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191326وفً تارٌخ   ، 22247خالد اسماعٌل حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  71

 جنٌه   2511110111بح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم  21191326وفً تارٌخ   ، 22247اصبح اسم الشركة دمحم سمٌر اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  72

 جنٌه   2511110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191326وفً تارٌخ   ، 22247وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،خالد اسماعٌل حسن وشركاه ت -  73

 جنٌه   2511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191326وفً تارٌخ   ، 22247اصبح اسم الشركة دمحم سمٌر اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  74

 جنٌه   2511110111دٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تع

وفً تارٌخ    8424توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، JIT EGYPTسمٌر عبدهللا دمحم عبدهللا وشرٌكه جٌت اٌجٌبت  -  75

 جنٌه   11111110111ح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب 21191326،

تم تعدٌل رأس المال  21191326وفً تارٌخ   ، 8424سمٌر عبدهللا دمحم عبدهللا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  76

 جنٌه   11111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ   ، 23531ٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة سالم ابراهٌم احمد الخولى وشر -  77

 جنٌه   221111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

, تم تعدٌل رأس المال  21191327وفً تارٌخ   ، 31117على راضى السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  78

 جنٌه   911110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191327وفً تارٌخ   ، 31117اصبح اسم الشركة على راضى السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  79

 جنٌه   911110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 2214دروٌش على خلٌفة وشرٌكه )اوالد خلٌفة لتجارة واستٌراد وتصدٌر فاكهة بالجملة( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  81

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191328وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191328وفً تارٌخ   ، 2214تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، دروٌش على خلٌفة وشرٌكه شركة -  81

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  2214تعدٌل االسم التجارى : شركة اوالد خلٌفة لتجارة وتورٌد الفاكهة بالجملة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  82

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191328رٌخ   ،تا

تم تعدٌل رأس المال ,  21191331وفً تارٌخ   ، 31123دمحم سمٌر عفٌفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  83

 جنٌه   3111110111ها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ   ، 28711رفعت سمٌر ابراهٌم عبدالحمٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  84

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  29122احمد كامل مصطفى طاٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

  14أ وحدة 8, وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محور خدمات الحى االول والثانى مول الحجاز لطعة رلم 

تم تعدٌل  21191315وفً تارٌخ  25723شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عبدالوهاب السٌد احمد مرسى و -  2

 -خضار سوق العبور  12عنبر  436العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان عمار رلم 

وفً تارٌخ  25723اصبح اسم الشركة عبدالوهاب السٌد احمد مرسى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 -خضار سوق العبور  12عنبر  436تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان عمار رلم  21191315

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  31981لٌدها برلم     دمحم مصطفى احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  4

 53ساب مول بالدور االرضى بالعمرانٌة الثانٌة لطاع أ/أ لطعة  6وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

تعدٌل العنوان , تم  21191316وفً تارٌخ  31981دمحم مصطفى احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 53ساب مول بالدور االرضى بالعمرانٌة الثانٌة لطاع أ/أ لطعة  11وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  22251ٌسرى عبدالوهاب عبدالجواد عطٌه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

وبذلن ٌتم محو  -المنطمة الصناعٌة المتوسطة بمدٌنة بنى سوٌف الجدٌدة  151-4، اصبح العنوان لطعة    العنوان , وصف الـتأشٌر:

 المٌد لنمل الممر الى محافظة اخرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  27985دمحم رسالن دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 الحى الرابع المجاورة الثانٌة  2الدور االرضى شمة  261ح العنوان عمارة الـتأشٌر:   ، اصب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  18661احمد صادق وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 ممر لمحافظة اخرى وبذلن ٌتم محو المٌد لنمل ال -شارع عبدالعزٌز الهوارى  2الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  14781خلف هللا غالى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 بنشاط مصنع كرتون  29بلون  116الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان المنطمة الصناعٌة االولى المطاع الثانى لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  31676خلٌفة وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     ماهر عبدالفتاح -  11

  6بالمنطمة الصناعٌة ص 11/7وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان لطعة 

تم  21191319وفً تارٌخ  31133احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ابراج على الدٌن سٌتى مول 1/2بالدور االول مدخل د  18تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  31133شركة اركٌما للمستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب االسنان ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 ابراج على الدٌن سٌتى مول 1/2بالدور االول مدخل د  18تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  21191319

تم  21191319وفً تارٌخ  31133احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ابراج على الدٌن سٌتى مول 1/2بالدور االول مدخل د  18تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل 

وفً تارٌخ  31133كة اركٌما للمستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب االسنان ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شر -  14

 ابراج على الدٌن سٌتى مول 1/2بالدور االول مدخل د  18تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  21191319

تم  21191319وفً تارٌخ  31133امن ،  سبك لٌدها برلم    احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف وشركاه ، شركة تض -  15

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ابراج الرٌاض الدور التاسع تماطع شارع المحطه مع شارع المدٌرٌة امام 

 محطه المطار مدٌنة طنطا مع الغاء الفرع 

وفً تارٌخ  31133ب االسنان ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة اركٌما للمستلزمات الطبٌة ومستلزمات ط -  16

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ابراج الرٌاض الدور التاسع تماطع شارع المحطه مع  21191319

 شارع المدٌرٌة امام محطه المطار مدٌنة طنطا مع الغاء الفرع 

تم  21191319وفً تارٌخ  31133عبداللطٌف وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     احمد ابراهٌم عبدالرحمن -  17

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ابراج الرٌاض الدور التاسع تماطع شارع المحطه مع شارع المدٌرٌة امام 

 محطه المطار مدٌنة طنطا مع الغاء الفرع 

وفً تارٌخ  31133مستلزمات الطبٌة ومستلزمات طب االسنان ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة اركٌما لل -  18

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ابراج الرٌاض الدور التاسع تماطع شارع المحطه مع  21191319

 شارع المدٌرٌة امام محطه المطار مدٌنة طنطا مع الغاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  14224مكسب امٌن رزق هللا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بنشاط تجارة لطع غٌار المعدات بسمة تجارٌة الرواد لمطع غٌار المعدات بالعنوان المنطمة 

 23ل الصناعٌة الثانٌة مجمع وادى الملكة مح

تم  21191321وفً تارٌخ  14224اصبح اسم الشركة مكسب امٌن رزق هللا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بنشاط تجارة لطع غٌار المعدات بسمة تجارٌة الرواد لمطع غٌار المعدات بالعنوان 

 23ٌة مجمع وادى الملكة محل المنطمة الصناعٌة الثان

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  24173شركة باسم بحبح سٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الشٌخ زاٌد  1شمة  5عمارة  5وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  24173عمٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة المماوالت العربٌة لالنشاء والت -  22

 الشٌخ زاٌد  1شمة  5عمارة  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى االول مجاورة 

تم  21191321وفً تارٌخ  21328رٌهام عبد الرازق رجب على خلٌل وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 12سنتر المجد التجارى واالدارى الحى  39تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  17187حسام البنا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

  مخازن الشباب 783الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان رلم 

تم تعدٌل  21191324وفً تارٌخ  17187اصبح اسم الشركة حسام البنا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 مخازن الشباب  783العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان رلم 

وفً  11176سبك لٌدها برلم     اصبح اسم الشركة           احمدالسٌد عبدالمعطى المكاوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  -  26

 شارع المدس الشرٌف 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان  21191325تارٌخ 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 ,  21191325وفً تارٌخ  11176دمحم عبد الوهاب ٌحٌى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 شارع المدس الشرٌف 4اء الفرع بالعنوان وصف الـتأشٌر:   ، الغ

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  3328دمحم على حسن جالب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

  7أ مركز المدٌنة التجارى الحى 95وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  17793ك لٌدها برلم    دمحم طلعت نصر وشركاه ، شركة تضامن ،  سب -  29

شارع عمر بن الخطاب لسم مصر الجدٌدة مع الغاء الفرع والبتالى ٌتم محو المٌد لنمل  85عمار  5الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 

 الممر لمحافظة اخرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  17793برلم    دمحم طلعت نصر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  31

شارع عمر بن الخطاب لسم مصر الجدٌدة مع الغاء الفرع والبتالى ٌتم محو المٌد لنمل  85عمار  5الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 

 الممر لمحافظة اخرى

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  23531لٌدها برلم     شركة سالم ابراهٌم احمد الخولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك -  31

 المنطمة الصناعٌة الثالثة  74العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ق رلم 

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  23531شركة سالم ابراهٌم احمد الخولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

شارع جمال عبدالناصر  31لطعة  31بالدور االرضى عمارة  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان ممر ادارى مكتب رلم 

 امتداد طرٌك مول العرب

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  23531سالم ابراهٌم احمد الخولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة -  33

لطاع الصناعات الورلٌة بالمنطمة الصناعٌة بكوم ابو 44،43،33،32العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المطع رلم

 راضى

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  26563ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حسام الدٌن مصطفى وشركاه ، ش -  34

 المجاورة االولى الحى الحادى عشر مدٌنة الشٌخ زاٌد  48بالعمار  1وصف الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الشركة فٌال دوبلكس رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  14781خلف هللا غالى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

  29بلون  116الـتأشٌر:   ، الغاء فرع بالعنوان المنطمة الصناعٌة االولى المطاع الثانى لطعة رلم 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  11126السٌد دمحم دمحم صالح الطرابٌلى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 ش على حنفى من ترعة السواحل وراق العرب 24, وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان  العنوان

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  11126السٌد دمحم دمحم صالح الطرابٌلى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 فى من ترعة السواحل وراق العربش على حن 24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  14781خلف هللا غالى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، تم حذف الفرع 

, وصف الـتأشٌر:   ، تم  تم تعدٌل العنوان 21191331وفً تارٌخ  14781ال ٌوجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 حذف الفرع 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 6من المجموعه  36ٌاسر على دمحم عطٌة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة  -  1

ة واستٌراد وتجارة الجرارات والمعدات الزراعٌة ومماوالت وتورٌدات كهربائٌة ( والتورٌدات والتوكٌالت التجار19ٌوالمجموعه 

واالستٌراد والتجارة فى مجال االنذار وانظمة االطفاء وكامٌرات المرالبة ومستلزماتها وانظمة الطالات المتجددة ومستلزماتها ،  

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف الت21191316وفً تارٌخ  773سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم الشركة لتصبح ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط االستٌراد  -  2

( والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واستٌراد وتجارة الجرارات 19والمجموعه  6من المجموعه  36والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

راعٌة ومماوالت وتورٌدات كهربائٌة واالستٌراد والتجارة فى مجال االنذار وانظمة االطفاء وكامٌرات المرالبة والمعدات الز

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  773ومستلزماتها وانظمة الطالات المتجددة ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر  اصبح اسم الشركة -  3

( والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واستٌراد وتجارة الجرارات والمعدات 19والمجموعه  6من المجموعه  36)فٌما عدا الفمرة 

تجارة فى مجال االنذار وانظمة االطفاء وكامٌرات المرالبة ومستلزماتها الزراعٌة ومماوالت وتورٌدات كهربائٌة واالستٌراد وال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191316وفً تارٌخ  773وانظمة الطالات المتجددة ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

 6من المجموعه  36والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة ٌاسر على دمحم عطٌة وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد  -  4

( والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واستٌراد وتجارة الجرارات والمعدات الزراعٌة ومماوالت وتورٌدات كهربائٌة 19والمجموعه 

متجددة ومستلزماتها ،  واالستٌراد والتجارة فى مجال االنذار وانظمة االطفاء وكامٌرات المرالبة ومستلزماتها وانظمة الطالات ال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191316وفً تارٌخ  773سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم الشركة لتصبح ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد  -  5

( والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واستٌراد وتجارة الجرارات 19والمجموعه  6من المجموعه  36والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

والمعدات الزراعٌة ومماوالت وتورٌدات كهربائٌة واالستٌراد والتجارة فى مجال االنذار وانظمة االطفاء وكامٌرات المرالبة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  773ومستلزماتها وانظمة الطالات المتجددة ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

اصبح اسم الشركة ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر  -  6

ستٌراد وتجارة الجرارات والمعدات ( والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة وا19والمجموعه  6من المجموعه  36)فٌما عدا الفمرة 

الزراعٌة ومماوالت وتورٌدات كهربائٌة واالستٌراد والتجارة فى مجال االنذار وانظمة االطفاء وكامٌرات المرالبة ومستلزماتها 

:  شركة تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر21191316وفً تارٌخ  773وانظمة الطالات المتجددة ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

من  36والفمرة  19رمضان مرسى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه  -  7

( وتورٌدات مستلزمات التصوٌر وورق التصوٌر ومكٌنات التصوٌر ولطع غٌارها ومستلزمات المكتبات واالدات 6المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191316وفً تارٌخ  26535برلم   المدرسٌة واالحبار ،  سبك لٌدها 

 19اصبح االسم / هشام حسام مصطفى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه  -  8

التصوٌر ولطع غٌارها ومستلزمات ( وتورٌدات مستلزمات التصوٌر وورق التصوٌر ومكٌنات 6من المجموعه  36والفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191316وفً تارٌخ  26535المكتبات واالدات المدرسٌة واالحبار ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

لم   احمد سلطان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تصدٌر االغذٌة ومماوالت عمومٌة وتورٌدات ،  سبك لٌدها بر -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  27611

عماد السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط االنشاء والتعمٌر ) مماوالت عامة وصٌانة وتشطٌبات ( والتسوٌك  -  11

( والتجارة فى االعالف والمواد 19المجموعهو 6من المجموعة  36االستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 النشاط , 21191311وفً تارٌخ  21848الغذائٌة واالدوات التعلٌمة واالجهزة الصناعٌة التعوٌضٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع والكمبٌوتر بما سلٌم لسٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكت -  11

فٌها اعواد البالستٌن الخاصة بالتجلٌد والسلن الحرارى واالغلفة والدوسٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر المستندات و ورق 

والكرارٌس والكشاكٌل الكالن و وروالت الفاكس وااللة الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة 

والكتب والمواد الالصمة و روالت وشرائح بالستٌن التغلٌف واالت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع االثاث المكتبى ونشاط الطباعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191311وفً تارٌخ  659وتصنٌع العبوات بمختلف انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ضمانات وحوافز االستثمار بنظام المناطك الحرة الخاصة ، توصٌة  97لسنة 8صبحت الشركة خاضعة الحكام المانون رلم ا -  12

بسٌطة  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكتابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع والكمبٌوتر بما فٌها اعواد البالستٌن الخاصة 

والدوسٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر المستندات و ورق الكالن و وروالت الفاكس وااللة بالتجلٌد والسلن الحرارى واالغلفة 

الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة والكرارٌس والكشاكٌل والكتب والمواد الالصمة و روالت 

ث المكتبى ونشاط الطباعه وتصنٌع العبوات بمختلف انواعها ،  سبك وشرائح بالستٌن التغلٌف واالت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع االثا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311وفً تارٌخ  659لٌدها برلم   

سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكتابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع  -  13

والكمبٌوتر بما فٌها اعواد البالستٌن الخاصة بالتجلٌد والسلن الحرارى واالغلفة والدوسٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر 

المستندات و ورق الكالن و وروالت الفاكس وااللة الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة 

د الالصمة و روالت وشرائح بالستٌن التغلٌف واالت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع االثاث المكتبى والكرارٌس والكشاكٌل والكتب والموا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191311وفً تارٌخ  659ونشاط الطباعه وتصنٌع العبوات بمختلف انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ارة مٌنترا )خلفاء سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس( سالم وعزٌز وهانى ونادٌة ، توصٌة اصبحت اسم الشركة مصر للصناعة والتج -  14

بسٌطة  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكتابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع والكمبٌوتر بما فٌها اعواد البالستٌن الخاصة 

المستندات و ورق الكالن و وروالت الفاكس وااللة  بالتجلٌد والسلن الحرارى واالغلفة والدوسٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر

الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة والكرارٌس والكشاكٌل والكتب والمواد الالصمة و روالت 

بوات بمختلف انواعها ،  سبك وشرائح بالستٌن التغلٌف واالت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع االثاث المكتبى ونشاط الطباعه وتصنٌع الع

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311وفً تارٌخ  659لٌدها برلم   

سلٌم لسٌس وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكتابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع والكمبٌوتر بما  -  15

لتجلٌد والسلن الحرارى واالغلفة والدوسٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر المستندات و ورق فٌها اعواد البالستٌن الخاصة با

الكالن و وروالت الفاكس وااللة الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة والكرارٌس والكشاكٌل 

ت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع االثاث المكتبى ونشاط الطباعه والكتب والمواد الالصمة و روالت وشرائح بالستٌن التغلٌف واال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191311وفً تارٌخ  659وتصنٌع العبوات بمختلف انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ناطك الحرة الخاصة ، شركة ضمانات وحوافز االستثمار بنظام الم 97لسنة 8اصبحت الشركة خاضعة الحكام المانون رلم  -  16

تضامن  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكتابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع والكمبٌوتر بما فٌها اعواد البالستٌن الخاصة 

 بالتجلٌد والسلن الحرارى واالغلفة والدوسٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر المستندات و ورق الكالن و وروالت الفاكس وااللة

الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة والكرارٌس والكشاكٌل والكتب والمواد الالصمة و روالت 

وشرائح بالستٌن التغلٌف واالت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع االثاث المكتبى ونشاط الطباعه وتصنٌع العبوات بمختلف انواعها ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191311ً تارٌخ وف 659لٌدها برلم   

سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكتابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع  -  17

ٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر والكمبٌوتر بما فٌها اعواد البالستٌن الخاصة بالتجلٌد والسلن الحرارى واالغلفة والدوس

المستندات و ورق الكالن و وروالت الفاكس وااللة الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة 

تبى والكرارٌس والكشاكٌل والكتب والمواد الالصمة و روالت وشرائح بالستٌن التغلٌف واالت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع االثاث المك



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 , وصف 21191311وفً تارٌخ  659ونشاط الطباعه وتصنٌع العبوات بمختلف انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

اصبحت اسم الشركة مصر للصناعة والتجارة مٌنترا )خلفاء سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس( سالم وعزٌز وهانى ونادٌة ، شركة  -  18

تضامن  اصبح النشاط انتاج كافة االدوات الكتابٌة والمكتبٌة ومستلزمات المطابع والكمبٌوتر بما فٌها اعواد البالستٌن الخاصة 

غلفة والدوسٌهات والكالسٌرات و ورق تصوٌر المستندات و ورق الكالن و وروالت الفاكس وااللة بالتجلٌد والسلن الحرارى واال

الحاسبه و ورق وبالستٌن لطابعات الكمبٌوتر وكافة المستلزمات الورلٌة والكرارٌس والكشاكٌل والكتب والمواد الالصمة و روالت 

االثاث المكتبى ونشاط الطباعه وتصنٌع العبوات بمختلف انواعها ،  سبك وشرائح بالستٌن التغلٌف واالت التجلٌد والتغلٌف وتصنٌع 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191311وفً تارٌخ  659لٌدها برلم   

 P.V.Cجرش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج بالستٌن البولى بروٌلٌن وبالستٌن ال  -سلٌم لسٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة   -  19

% على لٌمة الصادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما اكبر ( 1اعتبار هذا النشاط مكمال لنشاط الشركة االصلى ) مع ربط رسم ب

انتاج العبوات والمستلزمات البالستٌكٌة المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الحمن واعادة تعبئة الكلبسات الورلٌة البالستٌكٌة والمعدنٌة  -

انتاج الشنط بجمٌع انواعها وفرش االسره وجمٌع المنتجات  -ائٌة والمسامٌر والمعاللات المعدنٌة المستوردة والروابط الكهرب

تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  659المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة والبولٌستر واالثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ضمانات وحوافز االستثمار بنظام المناطك الحرة الخاصة ، توصٌة  97لسنة 8حت الشركة خاضعة الحكام المانون رلم اصب -  21

باعتبار هذا النشاط مكمال لنشاط الشركة  P.V.Cجرش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج بالستٌن البولى بروٌلٌن وبالستٌن ال  -بسٌطة  

انتاج العبوات والمستلزمات البالستٌكٌة  -ادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما اكبر ( % على لٌمة الص1االصلى ) مع ربط رسم 

 المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الحمن واعادة تعبئة الكلبسات الورلٌة البالستٌكٌة والمعدنٌة والروابط الكهربائٌة والمسامٌر والمعاللات

وفرش االسره وجمٌع المنتجات المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة والبولٌستر  انتاج الشنط بجمٌع انواعها -المعدنٌة المستوردة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311وفً تارٌخ  659واالثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   

الستٌن البولى بروٌلٌن وبالستٌن ال جرش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج ب -سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة   -  21

P.V.C  على لٌمة الصادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما 1باعتبار هذا النشاط مكمال لنشاط الشركة االصلى ) مع ربط رسم %

لٌة البالستٌكٌة انتاج العبوات والمستلزمات البالستٌكٌة المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الحمن واعادة تعبئة الكلبسات الور -اكبر ( 

انتاج الشنط بجمٌع انواعها وفرش االسره وجمٌع  -والمعدنٌة والروابط الكهربائٌة والمسامٌر والمعاللات المعدنٌة المستوردة 

تم 21191311وفً تارٌخ  659المنتجات المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة والبولٌستر واالثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   

 شاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل الن

اصبحت اسم الشركة مصر للصناعة والتجارة مٌنترا )خلفاء سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس( سالم وعزٌز وهانى ونادٌة ، توصٌة  -  22

شركة باعتبار هذا النشاط مكمال لنشاط ال P.V.Cجرش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج بالستٌن البولى بروٌلٌن وبالستٌن ال  -بسٌطة  

انتاج العبوات والمستلزمات البالستٌكٌة  -% على لٌمة الصادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما اكبر ( 1االصلى ) مع ربط رسم 

 المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الحمن واعادة تعبئة الكلبسات الورلٌة البالستٌكٌة والمعدنٌة والروابط الكهربائٌة والمسامٌر والمعاللات

انتاج الشنط بجمٌع انواعها وفرش االسره وجمٌع المنتجات المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة والبولٌستر  -ٌة المستوردة المعدن

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311وفً تارٌخ  659واالثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   

 P.V.Cش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج بالستٌن البولى بروٌلٌن وبالستٌن ال جر -سلٌم لسٌس وشركاه ، شركة تضامن   -  23

% على لٌمة الصادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما اكبر ( 1باعتبار هذا النشاط مكمال لنشاط الشركة االصلى ) مع ربط رسم 

من واعادة تعبئة الكلبسات الورلٌة البالستٌكٌة والمعدنٌة انتاج العبوات والمستلزمات البالستٌكٌة المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الح -

انتاج الشنط بجمٌع انواعها وفرش االسره وجمٌع المنتجات  -والروابط الكهربائٌة والمسامٌر والمعاللات المعدنٌة المستوردة 

تم تعدٌل 21191311فً تارٌخ و 659المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة والبولٌستر واالثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

ضمانات وحوافز االستثمار بنظام المناطك الحرة الخاصة ، شركة  97لسنة 8اصبحت الشركة خاضعة الحكام المانون رلم  -  24

ار هذا النشاط مكمال لنشاط باعتب P.V.Cجرش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج بالستٌن البولى بروٌلٌن وبالستٌن ال  -تضامن  

انتاج العبوات والمستلزمات  -% على لٌمة الصادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما اكبر ( 1الشركة االصلى ) مع ربط رسم 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمسامٌر  البالستٌكٌة المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الحمن واعادة تعبئة الكلبسات الورلٌة البالستٌكٌة والمعدنٌة والروابط الكهربائٌة

انتاج الشنط بجمٌع انواعها وفرش االسره وجمٌع المنتجات المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة  -والمعاللات المعدنٌة المستوردة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191311وفً تارٌخ  659والبولٌستر واالثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   

جرش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج بالستٌن البولى بروٌلٌن وبالستٌن ال  -ز سلٌم لسٌس وشركاه ، شركة تضامن  سلٌم عزٌ -  25

P.V.C  على لٌمة الصادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما 1باعتبار هذا النشاط مكمال لنشاط الشركة االصلى ) مع ربط رسم %

ستٌكٌة المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الحمن واعادة تعبئة الكلبسات الورلٌة البالستٌكٌة انتاج العبوات والمستلزمات البال -اكبر ( 

انتاج الشنط بجمٌع انواعها وفرش االسره وجمٌع  -والمعدنٌة والروابط الكهربائٌة والمسامٌر والمعاللات المعدنٌة المستوردة 

تم 21191311وفً تارٌخ  659ثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   المنتجات المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة والبولٌستر واال

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

اصبحت اسم الشركة مصر للصناعة والتجارة مٌنترا )خلفاء سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس( سالم وعزٌز وهانى ونادٌة ، شركة  -  26

باعتبار هذا النشاط مكمال لنشاط  P.V.Cبولى بروٌلٌن وبالستٌن ال جرش وتكسٌر وتخرٌز بوالى انتاج بالستٌن ال -تضامن  

انتاج العبوات والمستلزمات  -% على لٌمة الصادر او التثمٌن الجمركى للرسائل اٌهما اكبر ( 1الشركة االصلى ) مع ربط رسم 

ستٌكٌة والمعدنٌة والروابط الكهربائٌة والمسامٌر البالستٌكٌة المكتبٌة والمنزلٌة عن طرٌك الحمن واعادة تعبئة الكلبسات الورلٌة البال

انتاج الشنط بجمٌع انواعها وفرش االسره وجمٌع المنتجات المصنعة من روالت االلٌاف الصناعٌة  -والمعاللات المعدنٌة المستوردة 

 التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصف21191311وفً تارٌخ  659والبولٌستر واالثاث المعدنى ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم على حسن جالب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط بٌع المالبس واالكسسوارات الحرٌمى والمحمول وتصوٌر  -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191313وفً تارٌخ  3328المستندات وبٌع الهداٌا ،  سبك لٌدها برلم   

ركة كرٌم دمحم على حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط بٌع مالبس واكسسوارات حرٌمى اصبح اسم الش -  28

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  4291واكسسوارات محمول وتصوٌر مستندات ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

نشاط بٌع مالبس واكسسوارات حرٌمى واكسسوارات محمول  هدى عبد المنعم محمود وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اضافة -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191313وفً تارٌخ  4291وتصوٌر مستندات ،  سبك لٌدها برلم   

تم 21191313وفً تارٌخ  17848اسالم رفعت دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21191313وفً تارٌخ  17848اسالم رفعت دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21191313وفً تارٌخ  17848راد ،  سبك لٌدها برلم   اسالم رفعت دمحم وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌ -  32

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21191313وفً تارٌخ  17848اسالم رفعت دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21191313وفً تارٌخ  17848دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    اسالم رفعت -  34

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21191313وفً تارٌخ  17848اسالم رفعت دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 ط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النشا

اصبح اسم الشركة دولت سٌد عبدالموى وشركاها ، شركة تضامن  اضافة نشاط الخدمات الفندلٌة )تورٌد مستلزمات فنادق(  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191314وفً تارٌخ  24736واستثمار عمارى ،  سبك لٌدها برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط الخدمات الفندلٌة )تورٌد مستلزمات فنادق( واستثمار عمارى ،  سبك لٌدها دمحم  -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191314وفً تارٌخ  24736برلم   

مات الفندلٌة )تورٌد مستلزمات فنادق( اصبح اسم الشركة دولت سٌد عبدالموى وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط الخد -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191314وفً تارٌخ  24736واستثمار عمارى ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم سٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط الخدمات الفندلٌة )تورٌد مستلزمات فنادق( واستثمار عمارى ،  سبك لٌدها  -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191314وفً تارٌخ  24736رلم   ب

ماهر عبدالفتاح خلٌفة وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط  انشاء مصنع لتعبئه الشاى والمواد الغذائٌه وتوزٌعها بالجمله  -  41

 لنشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21191314وفً تارٌخ  31676والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  9933اعتماد سالمة ابراهٌم و شركائها ، شركة تضامن  اضافة نشاط الوكاالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191314

وفً تارٌخ  9933نشاط الوكاالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    فاطمة دمحم حسن العاٌدى وشركائها ، شركة تضامن  اضافة -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191314

اصبح اسم الشركة فاطمة دمحم حسن العاٌدى وشرٌكها الشركة الهندسٌة لخدمات المٌاه وحفر األبار ، شركة تضامن  اضافة  -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191314وفً تارٌخ  9933ٌدها برلم   نشاط الوكاالت التجارٌة ،  سبك ل

اصبح اسم الشركة فاطمة دمحم حسن العاٌدى وشرٌكها ، شركة تضامن  اضافة نشاط الوكاالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 امنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تض21191314وفً تارٌخ  9933

رضا على عبدالحمٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تسوٌك عمارى بٌع وشراء لصالح الغٌر واعمال المساحة ،   -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191318وفً تارٌخ  31973سبك لٌدها برلم   

اط الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات والمطهرات شركة آل ٌعموب للصناعة والتجارة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نش -  46

الصناعٌة والصابون وتعبئة الزٌوت المعدنٌة وتصنٌع وتوزٌع مستحضرات التنظٌف والتلمٌع والعطور ومستحضرات التجمٌل 

وصف  تم تعدٌل النشاط ,21191318وفً تارٌخ  12422وتصنٌع وتوزٌع االدوات والمستلزمات الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح ال ٌعموب للخدمات ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات  -  47

والمطهرات الصناعٌة والصابون وتعبئة الزٌوت المعدنٌة وتصنٌع وتوزٌع مستحضرات التنظٌف والتلمٌع والعطور ومستحضرات 

تم تعدٌل النشاط , 21191318وفً تارٌخ  12422الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم    التجمٌل وتصنٌع وتوزٌع االدوات والمستلزمات

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح آل ٌعموب لالستثمار الزراعى واالنتاج الحٌوانى والخدمات التعلٌمٌة والطبٌة ، توصٌة بسٌطة   -  48

والمطهرات الصناعٌة والصابون وتعبئة الزٌوت المعدنٌة وتصنٌع وتوزٌع  اضافة نشاط الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات

مستحضرات التنظٌف والتلمٌع والعطور ومستحضرات التجمٌل وتصنٌع وتوزٌع االدوات والمستلزمات الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191318وفً تارٌخ  12422

ح اسم الشركة آل ٌعموب للصناعة والتجارة واالستثمار الزراعى واالنتاج الحٌوانى والخدمات التعلٌمٌة والطبٌة ، توصٌة اصب -  49

بسٌطة  اضافة نشاط الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات والمطهرات الصناعٌة والصابون وتعبئة الزٌوت المعدنٌة وتصنٌع 

لعطور ومستحضرات التجمٌل وتصنٌع وتوزٌع االدوات والمستلزمات الطبٌة ،  سبك وتوزٌع مستحضرات التنظٌف والتلمٌع وا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191318وفً تارٌخ  12422لٌدها برلم   

لٌدها برلم   خالد غنٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط التورٌدات للمالبس واالحذٌة والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191319وفً تارٌخ  21971
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اصبح اسم الشركة دمحم سعٌد وشرٌكاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط التورٌدات للمالبس واالحذٌة والتوكٌالت التجارٌة ،   -  51

 صف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21191319وفً تارٌخ  21971سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم صالح الدٌن عبدالعزٌز وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌد وتوزٌع المواد الغذائٌة ولطع غٌار األالت  -  52

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191319وفً تارٌخ  24198والمعدات وتوزٌع المنظفات الصناعٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 منشركة تضا

اصبح اسم الشركة ناصر حسنى على السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تصنٌع المواد الكٌمٌائٌة وتصنٌع االدوات  -  53

والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمواد البالستٌكٌة ومنتجاتها وتدوٌر مخلفات البالستٌن لدى الغٌر وحذف نشاط 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191321وفً تارٌخ  21325 االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم  

ناصر حسنى على السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تصنٌع المواد الكٌمٌائٌة وتصنٌع االدوات والمستلزمات  -  54

لدى الغٌر وحذف نشاط االستٌراد ،  سبك الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمواد البالستٌكٌة ومنتجاتها وتدوٌر مخلفات البالستٌن 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191321وفً تارٌخ  21325لٌدها برلم   

اصبح اسم الشركة ناصر حسنى على السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط تصنٌع المواد الكٌمٌائٌة وتصنٌع االدوات  -  55

رات التجمٌل والمواد البالستٌكٌة ومنتجاتها وتدوٌر مخلفات البالستٌن لدى الغٌر وحذف نشاط والمستلزمات الطبٌة ومستحض

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  21325االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

الكٌمٌائٌة وتصنٌع االدوات والمستلزمات ناصر حسنى على السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط تصنٌع المواد  -  56

الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمواد البالستٌكٌة ومنتجاتها وتدوٌر مخلفات البالستٌن لدى الغٌر وحذف نشاط االستٌراد ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  21325لٌدها برلم   

ق رجب على خلٌل وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة والتجارة فى مستلزمات رٌهام عبد الراز -  57

ولطع غٌار السٌارات والمعدات الثمٌلة واالالت من سٌور و اورنجات واوٌل سٌالت وبوجٌهات ورولمان بلى والمسامٌر والفالتر 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321فً تارٌخ و 21328والزٌوت بانواعهم المختلفة ،  سبك لٌدها برلم   

شركة باسم بحبح سٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط مماوالت متكاملة واستثمار عمارى وتوكٌالت تجارٌة ،  سبك  -  58

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  24173لٌدها برلم   

شركة المماوالت العربٌة لالنشاء والتعمٌر ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط مماوالت متكاملة واستثمار عمارى وتوكٌالت  -  59

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  24173تجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  25828حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    منى حمزة عثمان احمد وشركاؤها ، توصٌة بسٌطة  -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191324

وفً  21111اصبح اسم الشركة هانى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط التسوٌك العمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف الت21191324تارٌخ 

وفً تارٌخ  21111هانى دمحم محمود ٌونس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط التسوٌك العمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191324

بسٌطة  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر اصبح اسم الشركة           احمدالسٌد عبدالمعطى المكاوى وشرٌكه ، توصٌة  -  63

والتوكٌالت التجارٌة وتجارة السٌارات بكافه انواعها ولوازمها ولطع غٌارها وصٌانتها وتجارة االالت الزراعٌة ومعدات البناء ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191325وفً تارٌخ  11176سبك لٌدها برلم   

د الوهاب ٌحٌى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتجارة السٌارات دمحم عب -  64

وفً تارٌخ  11176بكافه انواعها ولوازمها ولطع غٌارها وصٌانتها وتجارة االالت الزراعٌة ومعدات البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 ر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأش21191325ٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    JIT EGYPTسمٌر عبدهللا دمحم عبدهللا وشرٌكه جٌت اٌجٌبت  -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191326وفً تارٌخ  8424

وفً تارٌخ  8424اء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   سمٌر عبدهللا دمحم عبدهللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الغ -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191326

السٌد دمحم محمود البٌومى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تجارة جمٌع انواع مواسٌر وخراطٌم الكهرباء وجمٌع  -  67

 27318مماوالت والتورٌدات العمومٌة والتسوٌك واالستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   انواع المنتجات البالستٌكٌة والتصدٌر وال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191326وفً تارٌخ 

دروٌش على خلٌفة وشرٌكه )اوالد خلٌفة لتجارة واستٌراد وتصدٌر فاكهة بالجملة( ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة  -  68

 2214وتورٌد الفاكهه بالجمله وزراعة جمٌع المحاصٌل الزراعٌة واستصالح وزراعة االراضى الصحراوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191328وفً تارٌخ 

وزراعة جمٌع المحاصٌل  دروٌش على خلٌفة وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة وتورٌد الفاكهه بالجمله -  69

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191328وفً تارٌخ  2214الزراعٌة واستصالح وزراعة االراضى الصحراوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

ة وتورٌد تعدٌل االسم التجارى : شركة اوالد خلٌفة لتجارة وتورٌد الفاكهة بالجملة ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجار -  71

وفً  2214الفاكهه بالجمله وزراعة جمٌع المحاصٌل الزراعٌة واستصالح وزراعة االراضى الصحراوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191328تارٌخ 

 25818ر ،  سبك لٌدها برلم   شركة هشام مدحت وشرٌكه دمحمٌن فتحى ، شركة تضامن  حذف نشاط واالستٌراد والتصدٌ -  71

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191328وفً تارٌخ 

اصبح اسم الشركة رامى دمحم على وشرٌكه دمحمٌن فتحى ، شركة تضامن  حذف نشاط واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  72

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت21191328وفً تارٌخ  25818برلم   

وفً  11126السٌد دمحم دمحم صالح الطرابٌلى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  73

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191331تارٌخ 

وفً  11126اط االستٌراد وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   السٌد دمحم دمحم صالح الطرابٌلى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نش -  74

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191331تارٌخ 

وفً تارٌخ  14781خلف هللا غالى وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تصنٌع كرتون ،  سبك لٌدها برلم    -  75

 منتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضا21191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191316وفً تارٌخ  773ٌاسر على دمحم عطٌة وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

وفً تارٌخ  773تعدٌل االسم الشركة لتصبح ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامنتم تعدٌل الكٌان 21191316

تم 21191316وفً تارٌخ  773اصبح اسم الشركة ) شركة لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191317ارٌخ وفً ت 18624صالح دمحم المتولى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191311وفً تارٌخ  26184امٌر محسن السٌد و دمحم وجٌه السٌد ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191311وفً تارٌخ  26184برلم    اصبح اسم الشركة دمحم وجٌه السٌد وشركاه ، سبك لٌدها -  6

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 21191314وفً تارٌخ  24736اصبح اسم الشركة دولت سٌد عبدالموى وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  7

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة 21191314وفً تارٌخ  24736ٌدها برلم   دمحم سٌد وشركاه ، سبك ل -  8

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191319وفً تارٌخ  31133احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 21191319وفً تارٌخ  31133ت الطبٌة ومستلزمات طب االسنان ، سبك لٌدها برلم   شركة اركٌما للمستلزما -  11

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21191321وفً تارٌخ  21325اصبح اسم الشركة ناصر حسنى على السٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 : توصٌة بسٌطةالمانونى  , وصف التأشٌر

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191321وفً تارٌخ  21325ناصر حسنى على السٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,21191321وفً تارٌخ  26397اصبح اسم الشركة شرٌف البدراوى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191321وفً تارٌخ  26397نهى خٌر الدٌن وشرٌف البدراوى ، سبك لٌدها برلم    -  14

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

وصف التأشٌر:  تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,21191324وفً تارٌخ  17848اسالم رفعت دمحم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191324وفً تارٌخ  17848اسالم رفعت دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 توصٌة بسٌطة

صف تم تعدٌل الكٌان المانونى  , و21191325وفً تارٌخ  27461دمحم رفعت عبدالحمٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  17

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    
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 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبح اسم الشركة ) شركة  773شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191316،  فى تارٌخ :   -  1

 لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشرٌكٌه

الى: اصبح اسم الشركة ) شركة  773توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191316،  فى تارٌخ :   -  2

 لوتس جروب ( دمحم ٌاسر على دمحم وشرٌكٌه

اسم الشركة الى: اصبح  28624شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191316،  فى تارٌخ :   -  3

 طارق ربٌع حسن وشرٌكه

الى: اصبحت اسم الشركة مصر  659توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  4

 للصناعة والتجارة مٌنترا )خلفاء سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس( سالم وعزٌز وهانى ونادٌة

الى: اصبحت اسم الشركة مصر  659ة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شرك  21191311،  فى تارٌخ :   -  5

 للصناعة والتجارة مٌنترا )خلفاء سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس( سالم وعزٌز وهانى ونادٌة

اسم الشركة دمحم  الى: اصبح 26184شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  6

 وجٌه السٌد وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة دمحم  26184توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  7

 وجٌه السٌد وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة كرٌم  4291توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  8

 دمحم على حسن وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  24736شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191314،  فى تارٌخ :   -  9

 دولت سٌد عبدالموى وشركاها

الى: اصبح اسم الشركة  24736ركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش  21191314،  فى تارٌخ :   -  11

 دولت سٌد عبدالموى وشركاها

الى: اصبح اسم الشركة آل  12422توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191318،  فى تارٌخ :   -  11

 لتعلٌمٌة والطبٌةٌعموب للصناعة والتجارة واالستثمار الزراعى واالنتاج الحٌوانى والخدمات ا

الى: اصبح اسم الشركة دمحم  21971شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  12

 سعٌد وشرٌكاه

ركة الى: اصبح اسم الش 11359توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  13

 صبحى دمحم محمود جمعه وشرٌكٌه

الى: اصبح اسم الشركة  21325شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  14

 ناصر حسنى على السٌد وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  21325م توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل  21191321،  فى تارٌخ :   -  15

 ناصر حسنى على السٌد وشركاه
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 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: اصبح اسم الشركة  26397شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  16

 شرٌف البدراوى وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  26397لشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  21191321،  فى تارٌخ :   -  17

 شرٌف البدراوى وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  14224شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  18

 مكسب امٌن رزق هللا وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  29751ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأش  21191321،  فى تارٌخ :   -  19

 احمد عبدالعال عوٌس وشرٌكه

الى: اصبح اسم الشركة            11176توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191325،  فى تارٌخ :   -  21

 احمدالسٌد عبدالمعطى المكاوى وشرٌكه

الى: اصبح اسم الشركة  31117شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191327ى تارٌخ : ،  ف  -  21

 على راضى السٌد وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  25818شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191328،  فى تارٌخ :   -  22

 دمحمٌن فتحىرامى دمحم على وشرٌكه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  1

ل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع اعادة تشكٌ 2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  2

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27تثمار بتارٌخ والمعتمد من الهٌئة العامه لالس 2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

ركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الش

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  3

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن 

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  4

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

ارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس اد
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 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314تارٌخ :  والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ،

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  5

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

س مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل االختصاصات لرئٌ

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314 رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  6

على ان تكون جمٌع  اعادة تشكٌل مجلس االدارة 2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ :  والسٌارات باسم

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  7

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27رٌخ والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتا 2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

كاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتل

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  8

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ و 2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

د الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمو

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

تماع مجلس ادارة المنعمد فى محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اج -  9

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

ى عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع عل

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

نائب رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى   محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة -  11

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

لتجارى باالضافة الى تعدٌل االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل ا

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  11

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس 

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314، تارٌخ :  والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  ***

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  12

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

صات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل االختصا



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج 

احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  13

س االدارة على ان تكون جمٌع اعادة تشكٌل مجل 2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314ارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : والسٌ

احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  14

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27ر بتارٌخ والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثما 2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

وممتلكاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة 

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  15

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

ود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعم

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

ع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتما -  16

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل 

مود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى حك التولٌع على ع

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  ر -  17

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

االضافة الى تعدٌل االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مجلس االدارة كما هى بالسجل التجارى ب

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

 رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم -  18

اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تكون جمٌع  2119/2/27والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2119/2/26

لس االدارة كما هى بالسجل التجارى باالضافة الى تعدٌل االختصاصات لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس ادارة وعضو مج

حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن وعمود الشراء والبٌع ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 9147برلم       21191314والسٌارات باسم الشركة مجتمعٌن ** وخروج السٌد )دمحم رفعت عبد العال( لوفاته  *** ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  19

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147رلم   ب    21191314

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  21

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  21

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  مصطفى -  22

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى مصطفى دمحم رفعت  -  23

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى مصطفى دمحم رفعت عبد العال   -  24

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

نائب رئٌس مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  -  25

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

رئٌس مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب  -  26

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

جلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس م -  27

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

ارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس اد -  28

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى   محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و -  29

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

ب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و  بموج -  31

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

اع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتم -  31

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

رة المنعمد فى احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادا -  32

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314
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تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى احمد  -  34

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

بد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم رفعت ع -  35

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم رفعت عبد العال  ش -  36

تم مد تجدٌد فترة مجلس االدارة بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  2117/6/22والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2117/3/31

 9147برلم       21191314

طة  شرٌن متضامن  * تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ** عزة رفعت عوض محمود المنٌاوى  توصٌة بسٌ -  37

( شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد واستالمهم كافه حمولهم ، 3وخروج شرٌن موصى مذكور بالعمد للوفاء *** وخروج عدد ثالث )

 498برلم       21191314تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ** دخول الشرٌن / ٌامن على دمحم دمحم سالم  توصٌة  -  38

( شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد واستالمهم كافه حمولهم ، 3وخروج شرٌن موصى مذكور بالعمد للوفاء *** وخروج عدد ثالث )

 498برلم       21191314تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ** اصبح ادارة الشركة وحك التولٌع عنها وتمثٌلها عزة رفعت عوض محمود المنٌاوى  توصٌة بسٌطة   -  39

امام كافة الجهات وفى صرف الشٌكات والتولٌع علٌها والسحب من البنون وفتح االعتمادات واصدار خطابات الضمان واالستدانة 

والكائن بمدٌنة السادس من اكتوبر  والرهن وااللتراض والتولٌع بالبٌع عن الشركة فى بٌع واٌجار مشروع مركز المدٌنة التجارى

وماٌستجد من مشروعات وبصفة عامة حك بٌع اصول الشركة الثابت  21المحور المركزى ناصٌة الحى الثالث والرابع لطعة رلم 

 498برلم       21191314منها والمنمول وشراء المنموالت والعمارات واالراضى وتمسٌمها بكافة ، تارٌخ : 

ن / ٌامن على دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح ادارة الشركة وحك التولٌع عنها وتمثٌلها دخول الشرٌ -  41

امام كافة الجهات وفى صرف الشٌكات والتولٌع علٌها والسحب من البنون وفتح االعتمادات واصدار خطابات الضمان واالستدانة 

ة فى بٌع واٌجار مشروع مركز المدٌنة التجارى والكائن بمدٌنة السادس من اكتوبر والرهن وااللتراض والتولٌع بالبٌع عن الشرك

وماٌستجد من مشروعات وبصفة عامة حك بٌع اصول الشركة الثابت  21المحور المركزى ناصٌة الحى الثالث والرابع لطعة رلم 

 498برلم       21191314:  منها والمنمول وشراء المنموالت والعمارات واالراضى وتمسٌمها بكافة ، تارٌخ

عزة رفعت عوض محمود المنٌاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انواعها على ان ٌكون كل ما ذكر عالٌه بتولٌع اثنٌن  -  41

لى دمحم من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن السٌد ) وائل عبدالفتاح دمحم دمحم سالم ( او ) ٌامن على دمحم دمحم سالم ( مع السٌد المهندس) ع

دمحم سالم ( وللشرٌكٌن المتضامنٌن كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة 

وضمن اغراضها ،، وٌحك للسٌد ) على دمحم دمحم سالم ( تفوٌض احد الشرٌكٌن المتضامنٌن فى كل او بعض ما ذكر عالٌه وٌحك له 

 498برلم       21191314رٌن والموظفٌن فى الشركة وتحدٌد مراتباتهم ، تارٌخ : منفردا تعٌٌن المدٌ

دخول الشرٌن / ٌامن على دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انواعها على ان ٌكون كل ما ذكر عالٌه بتولٌع اثنٌن  -  42

سالم ( او ) ٌامن على دمحم دمحم سالم ( مع السٌد المهندس) على دمحم  من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن السٌد ) وائل عبدالفتاح دمحم دمحم

دمحم سالم ( وللشرٌكٌن المتضامنٌن كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة 

امنٌن فى كل او بعض ما ذكر عالٌه وٌحك له وضمن اغراضها ،، وٌحك للسٌد ) على دمحم دمحم سالم ( تفوٌض احد الشرٌكٌن المتض

 498برلم       21191314منفردا تعٌٌن المدٌرٌن والموظفٌن فى الشركة وتحدٌد مراتباتهم ، تارٌخ : 
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منٌر على دمحم عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج شرٌن  -  43

 773برلم       21191316مد ، تارٌخ : موصى مذكور اسمه بالع

منٌر على دمحم عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج شرٌن  -  44

 773برلم       21191316موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج شرٌن منٌر على دمحم عطٌة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه  -  45

 773برلم       21191316موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

منٌر على دمحم عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج شرٌن  -  46

 773 برلم      21191316موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

منٌر على دمحم عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج شرٌن  -  47

 773برلم       21191316موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

** وخروج شرٌن  منٌر على دمحم عطٌة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله -  48

 773برلم       21191316موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : 

مٌرفت الوصٌف احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  49

 28624برلم       21191316

و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  مٌرفت الوصٌف احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر -  51

 28624برلم       21191316

    21191317احمد ٌاسٌن مسعد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  51

 25151برلم   

طة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : حسن عمر نبٌل دمحم فهمى  توصٌة بسٌ -  52

 25151برلم       21191317

احمد دمحم شعبان عبدالحى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  53

 25151برلم       21191317

    21191317وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : احمد ٌاسٌن مسعد دمحم  ت -  54

 25151برلم   

حسن عمر نبٌل دمحم فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  55

 25151برلم       21191317

حى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم شعبان عبدال -  56

 25151برلم       21191317

احمد ٌاسٌن مسعد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن االول المتضامن )حسن عمر  -  57

ت لتحمٌك غرض الشركة والتعامل امام البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهون نبٌل دمحم فهمى( الغٌر وله كافة السلطا

وفتح الحسابات بأسم الشركة والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وتكون تصرفات الشرٌن منفردا ملزمة للشركاء 

 25151برلم       21191317: االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ 

حسن عمر نبٌل دمحم فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن االول المتضامن )حسن عمر  -  58

نبٌل دمحم فهمى( الغٌر وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة والتعامل امام البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهون 
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ح الحسابات بأسم الشركة والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وتكون تصرفات الشرٌن منفردا ملزمة للشركاء وفت

 25151برلم       21191317االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن االول المتضامن )حسن  احمد دمحم شعبان عبدالحى احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  59

عمر نبٌل دمحم فهمى( الغٌر وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة والتعامل امام البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض 

كون تصرفات الشرٌن منفردا ملزمة والرهون وفتح الحسابات بأسم الشركة والتعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وت

 25151برلم       21191317للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

صالح دمحم المتولى ابوالخٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  61

 18624برلم       21191317
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659 

برلم       21191311الم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ : س -  119

659 
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برلم       21191311ضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ : سالم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة ت -  111

659 

برلم       21191311سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  112

659 

برلم       21191311روجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ : سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خ -  113

659 

برلم       21191311سالم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  114
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برلم       21191311تارٌخ : سالم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة للوفاه ،  -  115
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   برلم    21191311سالم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  117

659 

سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  118

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

و الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون ا

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة  -  119

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

ٌل الغٌر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توك

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  121

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

دٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او المور

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة  -  121

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

ر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌ

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  122

على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع 

تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى 

 659برلم       21191311خ : كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌ

سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  123

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

ئتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى تسهٌالت ا

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

ن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن سالم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  124

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى 

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

سالم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  125

عا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على متضامنٌن مجتمعٌن م

تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى 

 659برلم       21191311الشركة لدى البنون ، تارٌخ :  كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال

سالم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  126

ة او الحصول على متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشرك
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تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى 

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

س  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن سالم عزٌز سلٌم لسٌ -  127

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

عمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر ال

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

شرٌكٌن سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى  -  128

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى 

 659برلم       21191311فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ :  كل او بعض مما تمدم بما

سلٌم عزٌز سلٌم لسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  129

بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على  متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او

تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى 

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

سالم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  131

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

دٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او المور

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن سالم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة  -  131

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

ر فى تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌ

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

سالم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  132

على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على  متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع

تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى 

 659برلم       21191311ٌخ : كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تار

سالم عزٌز سلٌم لسٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك ادارة الشركة والتولٌع عنها من اختصاص اى شرٌكٌن  -  133

متضامنٌن مجتمعٌن معا بما فى ذلن حك التولٌع على عمود المروض او الرهن او بٌع اى اصل من اصول الشركة او الحصول على 

ائتمانٌة من البنون او الموردٌن او الشركات او الشهر العمارى او غٌرها وٌجوز الى شرٌكٌن مجتمعٌن توكٌل الغٌر فى  تسهٌالت

 659برلم       21191311كل او بعض مما تمدم بما فى ذلن حك السحب من اموال الشركة لدى البنون ، تارٌخ : 

دٌر غٌر شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )عنتر سالمة عنتر سالمة امبابى ابوالعال  شركة تضامن  م -  134

 17463برلم       21191313امبابى ابوالعال( و)هانى دمحم جوهر دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن مع اضافة حك كفالة الغٌر ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع للشرٌكٌن )عنتر سالمة عنتر سالمة امبابى ابوالعال  شركة تضامن  مدٌر غٌر شرٌن  ** اصبح حك اال -  135

 17463برلم       21191313امبابى ابوالعال( و)هانى دمحم جوهر دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن مع اضافة حك كفالة الغٌر ، تارٌخ : 

ارٌخ : مروى مجدى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، ت -  136

 17848برلم       21191313

مروى مجدى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  137

 17848برلم       21191313
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حمولها ، تارٌخ :  مروى مجدى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه -  138

 17848برلم       21191313

مروى مجدى دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  139

 17848برلم       21191313

تالمها كافه حمولها ، تارٌخ : مروى مجدى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واس -  141

 17848برلم       21191313

مروى مجدى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  141

 17848برلم       21191313

من  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها دخول الشرٌكة رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  142

 17848برلم       21191313، تارٌخ : 

دخول الشرٌكة رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها  -  143

 17848برلم       21191313، تارٌخ : 
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ردا وللشرٌكٌن )دمحم ادهم حسن احمد السٌد( و)حسن ادهم حسن احمد السٌد( مجتمعان ولهم فى للشرٌن )ادهم حسن احمد السٌد( منف

هذا الصدد حك االدارة والتولٌع عن الشركة ولهم الحك فى اجراء كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى 

اجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم و
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السٌد( منفردا وللشرٌكٌن )دمحم ادهم حسن احمد السٌد( و)حسن ادهم حسن احمد السٌد( مجتمعان ولهم فى هذا الصدد حك االدارة 

غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف  والتولٌع عن الشركة ولهم الحك فى اجراء كافه العمود و المعامالت الداخله ضمن

وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

 12191برلم       21191314السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جٌع العمود والمشارطات والصفمات ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن دمحم ادهم حسن احمد ابوالروس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  -  217

باالجل كما لهم الحك فى شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارت واالراضى والسٌارات والتولٌع على 

عمارى والتوثٌك كما لهم الحك فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل تلن العمود امام مصلحة الشهر ال

باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفذٌة التابعه للدوله والمطاع العام ولطاع 

 12191برلم       21191314لتجارى والشهر ، تارٌخ : االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجمارن والسجل ا

دخول الشرٌن حسن ادهم حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل كما لهم  -  218

ولٌع على تلن العمود امام الحك فى شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارت واالراضى والسٌارات والت

مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما لهم الحك فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع 

ل والمطاع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفذٌة التابعه للدوله والمطاع العام ولطاع االعما

 12191برلم       21191314الخاص ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر ، تارٌخ : 

ادهم حسن احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل كما لهم الحك فى  -  219

عمارت واالراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وال

الشهر العمارى والتوثٌك كما لهم الحك فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات 

له والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص الحكومٌة والغٌر حكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفذٌة التابعه للدو

 12191برلم       21191314ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن دمحم ادهم حسن احمد ابوالروس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العمارى والغرف التجارٌة ومصلحة  -  211

الصادرات والواردات وكافه االجهزة التابعه لالحٌاء بكافه محافظات الجمهورٌة واستخراج  الضرائب والهٌئة العامة للرلابة على

كافه التراخٌص الخاصة بالشركة وعلى االخص جهاز مدٌنة السادس من اكتوبر وكذلن اعمال البنون من فتح الحسابات باسم 

والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض  الشركة امام جمٌع البنون العامله فى مصر والخارج وحك السحب واالٌداع

والرهن والبٌع والشراء كما لهم الحك فى تفوٌض وتوكٌل السادة المحامٌن والمحاسبٌن والغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 12191برلم       21191314

ى والغرف التجارٌة ومصلحة الضرائب دخول الشرٌن حسن ادهم حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العمار -  211

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وكافه االجهزة التابعه لالحٌاء بكافه محافظات الجمهورٌة واستخراج كافه 

 التراخٌص الخاصة بالشركة وعلى االخص جهاز مدٌنة السادس من اكتوبر وكذلن اعمال البنون من فتح الحسابات باسم الشركة

امام جمٌع البنون العامله فى مصر والخارج وحك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن 

والبٌع والشراء كما لهم الحك فى تفوٌض وتوكٌل السادة المحامٌن والمحاسبٌن والغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 12191برلم       21191314

حسن احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العمارى والغرف التجارٌة ومصلحة الضرائب والهٌئة العامة للرلابة  ادهم -  212

على الصادرات والواردات وكافه االجهزة التابعه لالحٌاء بكافه محافظات الجمهورٌة واستخراج كافه التراخٌص الخاصة بالشركة 
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بر وكذلن اعمال البنون من فتح الحسابات باسم الشركة امام جمٌع البنون العامله فى وعلى االخص جهاز مدٌنة السادس من اكتو

مصر والخارج وحك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود المرض والرهن والبٌع والشراء كما لهم الحك فى 

 12191برلم       21191314كر ، تارٌخ : تفوٌض وتوكٌل السادة المحامٌن والمحاسبٌن والغٌر فى كل او بعض ما ذ

دمحم دمحم حسٌن ٌعموب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ  -  213

 12422برلم       21191318: 

موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ دمحم دمحم حسٌن ٌعموب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تعدٌل صفته من شرٌن  -  214

 12422برلم       21191318: 

دمحم دمحم حسٌن ٌعموب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ  -  215

 12422برلم       21191318: 

عدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ دمحم دمحم حسٌن ٌعموب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * ت -  216

 12422برلم       21191318: 

احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** ---------------** تم تحوٌل الفرع الى مركز عام  -  217

سالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف( و)ا

 31133برلم       21191319تارٌخ : 

احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** ---------------** تم تحوٌل الفرع الى مركز عام  -  218

عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم عبدالرحمن 

 31133برلم       21191319تارٌخ : 

احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** ---------------** تم تحوٌل الفرع الى مركز عام  -  219

هٌم عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابرا

 31133برلم       21191319تارٌخ : 

احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** ---------------** تم تحوٌل الفرع الى مركز عام  -  221

كٌن )احمد ابراهٌم عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، حك االدارة والتولٌع للشرٌ

 31133برلم       21191319تارٌخ : 

دمحم شعبان محفوظ شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم عبدالرحمن  -  221

 31133برلم       21191319سالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : عبداللطٌف( و)ا

دمحم شعبان محفوظ شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم عبدالرحمن  -  222

 31133برلم       21191319او منفردٌن ، تارٌخ : عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن 

اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم  -  223

 31133برلم       21191319عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم  -  224

 31133برلم       21191319عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

هللا ماهر الٌمانى الشحات  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم اسالم عبد -  225

 31133برلم       21191319عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات  شركة  -  226

 31133برلم       21191319عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم عبدالرحمن  دمحم شعبان محفوظ شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع -  227

 31133برلم       21191319عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم شعبان محفوظ شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم عبدالرحمن  -  228

 31133برلم       21191319ف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : عبداللطٌ

خالد بهاء الدٌن محمود السٌد السحٌتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم  -  229

 31133برلم       21191319نى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌما

خالد بهاء الدٌن محمود السٌد السحٌتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم  -  231

 31133برلم       21191319، تارٌخ :  عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن

خالد بهاء الدٌن محمود السٌد السحٌتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم  -  231

 31133 برلم      21191319عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

خالد بهاء الدٌن محمود السٌد السحٌتى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )احمد ابراهٌم  -  232

 31133برلم       21191319عبدالرحمن عبداللطٌف( و)اسالم عبدهللا ماهر الٌمانى الشحات( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 سعٌد دمحم عبداللطٌف فوزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشركاء دخول الشرٌن / دمحم -  233

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة فى كافه المعامالت وامام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ٌه ولهما الحك فى توكٌل الغٌر نٌابة عن الشركة فى كل او بعض من اعمال وغٌر الحكومٌة ولدى االفراد وفى جمٌع التعامالت البنك

برلم       21191319الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فى ذلن واسع السلطات مع مراعاة مصلحة الشركة فى ذلن ، تارٌخ : 

21971 

رٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشركاء دخول الشرٌن / دمحم سعٌد دمحم عبداللطٌف فوزى  شركة تضامن  مدٌر و ش -  234

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فى سبٌل ذلن تمثٌل الشركة فى كافه المعامالت وامام جمٌع الجهات الحكومٌة 

او بعض من اعمال  وغٌر الحكومٌة ولدى االفراد وفى جمٌع التعامالت البنكٌه ولهما الحك فى توكٌل الغٌر نٌابة عن الشركة فى كل

برلم       21191319الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فى ذلن واسع السلطات مع مراعاة مصلحة الشركة فى ذلن ، تارٌخ : 

21971 

جوهانزا انطونٌوس امبرجٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز  -  235

 1155برلم       21191319فى ، تارٌخ :  نٌدرالند هولدنج بى

هٌرون نوردون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز نٌدرالند هولدنج بى  -  236

 1155برلم       21191319فى ، تارٌخ : 

كامل الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز نٌدرالند هولدنج بى فى  -  237

 1155برلم       21191319، تارٌخ : 

تامر توفٌك المرسى الصفطى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز  -  238

 1155برلم       21191319نٌدرالند هولدنج بى فى ، تارٌخ : 

دمحم عبدالغنى على السٌد همام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز  -  239

 1155برلم       21191319نٌدرالند هولدنج بى فى ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز جوهانزا انطونٌوس امبرجٌن  شر -  241

 1155برلم       21191319لوكسمبورج اس اٌه ار ال ، تارٌخ : 

هٌرون نوردون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز لوكسمبورج اس اٌه  -  241

 1155برلم       21191319ار ال ، تارٌخ : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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كامل الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز لوكسمبورج اس اٌه ار  -  242

 1155برلم       21191319ال ، تارٌخ : 

ال فالفرز فراجرنسٌز تامر توفٌك المرسى الصفطى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشون -  243

 1155برلم       21191319لوكسمبورج اس اٌه ار ال ، تارٌخ : 

دمحم عبدالغنى على السٌد همام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز  -  244

 1155برلم       21191319لوكسمبورج اس اٌه ار ال ، تارٌخ : 

ا انطونٌوس امبرجٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز اى اف جوهانز -  245

 1155برلم       21191319اف نٌدرالند بى فى ، تارٌخ : 

ند هٌرون نوردون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز اى اف اف نٌدرال -  246

 1155برلم       21191319بى فى ، تارٌخ : 

كامل الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز اى اف اف نٌدرالند بى  -  247

 1155برلم       21191319فى ، تارٌخ : 

ة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز تامر توفٌك المرسى الصفطى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادار -  248

 1155برلم       21191319اى اف اف نٌدرالند بى فى ، تارٌخ : 

دمحم عبدالغنى على السٌد همام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن شركة انترناشونال فالفرز فراجرنسٌز اى اف  -  249

 1155برلم       21191319اف نٌدرالند بى فى ، تارٌخ : 

جوهانزا انطونٌوس امبرجٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة  -  251

تم الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس  2119/3/13والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/2/14بتارٌخ 

جدٌدة تستمر لمدة ثالثة سنوات ، مع بماء كافة صالحٌات وسلطات التولٌع نٌابة عن الشركة والمؤشر بها فى  ادارة الشركة لدورة

 1155برلم       21191319السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

ة بتارٌخ هٌرون نوردون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌ -  251

تم الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس ادارة  2119/3/13والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/2/14

الشركة لدورة جدٌدة تستمر لمدة ثالثة سنوات ، مع بماء كافة صالحٌات وسلطات التولٌع نٌابة عن الشركة والمؤشر بها فى السجل 

 1155برلم       21191319ى دون تعدٌل ، تارٌخ : التجارى كما ه

 2119/2/14كامل الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة بتارٌخ  -  252

ادارة الشركة لدورة تم الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس  2119/3/13والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 

جدٌدة تستمر لمدة ثالثة سنوات ، مع بماء كافة صالحٌات وسلطات التولٌع نٌابة عن الشركة والمؤشر بها فى السجل التجارى كما 

 1155برلم       21191319هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

جب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة تامر توفٌك المرسى الصفطى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بمو -  253

تم الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس  2119/3/13والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2119/2/14بتارٌخ 

ة والمؤشر بها فى ادارة الشركة لدورة جدٌدة تستمر لمدة ثالثة سنوات ، مع بماء كافة صالحٌات وسلطات التولٌع نٌابة عن الشرك

 1155برلم       21191319السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

دمحم عبدالغنى على السٌد همام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة  -  254

تم الموافمة على اعادة تشكٌل مجلس  2119/3/13لحرة بتارٌخ والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك ا 2119/2/14بتارٌخ 

ادارة الشركة لدورة جدٌدة تستمر لمدة ثالثة سنوات ، مع بماء كافة صالحٌات وسلطات التولٌع نٌابة عن الشركة والمؤشر بها فى 

 1155برلم       21191319السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 
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ل عوٌس احمد غرباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، احمد عبدالعا -  255

 29751برلم       21191321تارٌخ : 

احمد عبدالعال عوٌس احمد غرباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  256

 29751 برلم      21191321تارٌخ : 

طارق عبدالهادى سٌد احمد بدر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  257

 29751برلم       21191321

: طارق عبدالهادى سٌد احمد بدر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  258

 29751برلم       21191321

احمد عبدالعال عوٌس احمد غرباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع عنها للشرٌن )احمد  -  259

عبدالعال عوٌس احمد غرباوى( منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم 

نوانها ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذة فى حك الشرٌن االخر ، اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن وبٌع االصول ٌجب الشركة وبع

 29751برلم       21191321تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ها للشرٌن )احمد احمد عبدالعال عوٌس احمد غرباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع عن -  261

عبدالعال عوٌس احمد غرباوى( منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم 

الشركة وبعنوانها ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذة فى حك الشرٌن االخر ، اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن وبٌع االصول ٌجب 

 29751برلم       21191321تمعٌن ، تارٌخ : تولٌع الشرٌكٌن مج

طارق عبدالهادى سٌد احمد بدر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع عنها للشرٌن )احمد  -  261

 عبدالعال عوٌس احمد غرباوى( منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم

الشركة وبعنوانها ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذة فى حك الشرٌن االخر ، اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن وبٌع االصول ٌجب 

 29751برلم       21191321تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تولٌع عنها للشرٌن )احمد طارق عبدالهادى سٌد احمد بدر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة وال -  262

عبدالعال عوٌس احمد غرباوى( منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم 

الشركة وبعنوانها ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذة فى حك الشرٌن االخر ، اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن وبٌع االصول ٌجب 

 29751برلم       21191321رٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : تولٌع الش

شرٌف السٌد البدراوى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  263

مصالح الحكومٌة والتولٌع على وللشرٌن الثانى )شرٌف السٌد البدراوى احمد( فمط له حك التولٌع على العمود والتعامل مع البنون وال

الشٌكات وفتح الحسابات باسم الشركة والصرف منها وصرف الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

 26397برلم       21191321

ٌن او منفردٌن شرٌف السٌد البدراوى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمع -  264

وللشرٌن الثانى )شرٌف السٌد البدراوى احمد( فمط له حك التولٌع على العمود والتعامل مع البنون والمصالح الحكومٌة والتولٌع على 

الشٌكات وفتح الحسابات باسم الشركة والصرف منها وصرف الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

 26397 برلم      21191321

شرٌف السٌد البدراوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  265

وللشرٌن الثانى )شرٌف السٌد البدراوى احمد( فمط له حك التولٌع على العمود والتعامل مع البنون والمصالح الحكومٌة والتولٌع على 

ت باسم الشركة والصرف منها وصرف الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض ، تارٌخ : الشٌكات وفتح الحسابا

 26397برلم       21191321

شرٌف السٌد البدراوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  266

وى احمد( فمط له حك التولٌع على العمود والتعامل مع البنون والمصالح الحكومٌة والتولٌع على وللشرٌن الثانى )شرٌف السٌد البدرا
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الشٌكات وفتح الحسابات باسم الشركة والصرف منها وصرف الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

 26397برلم       21191321

    21191324شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  هشام دمحم فرج مرزوق  توصٌة بسٌطة  -  267

 25828برلم   

منى حمزة عثمان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  268

 25828برلم       21191324

شرٌن  اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافة الصالحٌات لتحمٌك هشام دمحم فرج مرزوق  توصٌة بسٌطة   -  269

 25828برلم       21191324اغراض الشركة ، تارٌخ : 

منى حمزة عثمان احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافة الصالحٌات  -  271

 25828برلم       21191324 لتحمٌك اغراض الشركة ، تارٌخ :

اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  271

 17848برلم       21191324

افه حمولها ، تارٌخ : اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها ك -  272

 17848برلم       21191324

اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  273

 17848برلم       21191324

الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ : اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من  -  274

 17848برلم       21191324

اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  275

 17848برلم       21191324

ٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ : اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  276

 17848برلم       21191324

رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  277

 17848برلم       21191324

توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ : رحاب دمحم مختار البرلولى   -  278

 17848برلم       21191324

رحاب دمحم مختار البرلولى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  279

 17848برلم       21191324

دمحم مختار البرلولى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ : رحاب  -  281

 17848برلم       21191324

رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  281

 17848   برلم    21191324

رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  282

 17848برلم       21191324
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براهٌم( اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ا -  283

منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه 

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم( اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصب -  284

منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه 

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

فعت دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم( اسالم ر -  285

منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه 

 17848برلم       21191324ارٌخ : تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، ت

اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم(  -  286

كافه  منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم(  -  287

هن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والر

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

اسالم رفعت دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم(  -  288

التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه  منفردا ةاضاة حك

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم( رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح حك االدارة والتولٌع  -  289

منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه 

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم( رحاب دمحم مختار البرلولى  توص -  291

منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه 

 17848رلم   ب    21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

رحاب دمحم مختار البرلولى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم(  -  291

منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه 

 17848برلم       21191324مٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : تعاملتها مع ج

رحاب دمحم مختار البرلولى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم(  -  292

على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع 

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم(  -  293

بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود 

 17848برلم       21191324تعاملتها مع جمٌع البنود فى كل ما ذكر ، تارٌخ : 

رحاب دمحم مختار البرلولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )اسالم رفعت دمحم ابراهٌم(  -  294

منفردا ةاضاة حك التولٌع على عمود بٌع اصول وممتلكات الشركة والرهن والمرض والتولٌع على الشٌكات وتمثٌل الشركة فى كافه 

 17848برلم       21191324فى كل ما ذكر ، تارٌخ : تعاملتها مع جمٌع البنود 

دخول الشرٌن احمد السٌد عبدالمعطى المكاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى  -  295

 11176برلم       21191325شرٌن موصى ، تارٌخ : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى دخول الشرٌن احمد السٌد عبدالمعطى المكاوى  توصٌة  -  296

 11176برلم       21191325شرٌن موصى ، تارٌخ : 

دمحم عبد الوهاب ٌحٌى على غرٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى  -  297

 11176برلم       21191325، تارٌخ : 

الوهاب ٌحٌى على غرٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى دمحم عبد  -  298

 11176برلم       21191325، تارٌخ : 

دخول الشرٌن احمد السٌد عبدالمعطى المكاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع عن  -  299

ة الصالحٌات والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله الحك فى التولٌع امام جمٌع ادارات الشركة منفردا وله كاف

المرور وله الحك فى التعالدات مع الغٌر وتوكٌل الغٌر لتحمٌك غرض الشركة وله حك الرهن وااللتراض والسحب واالٌداع من 

امام جمٌع البنون وحده منفردا وحك البٌع والتصرف والتنازل فى اى اصل من  البنون منفردا والتولٌع على عمود االلتراض والرهن

 11176برلم       21191325اصول الشركة امام جمٌع الجهات والشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

تولٌع عن دخول الشرٌن احمد السٌد عبدالمعطى المكاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** اصبح له حك االدارة وال -  311

الشركة منفردا وله كافة الصالحٌات والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله الحك فى التولٌع امام جمٌع ادارات 

المرور وله الحك فى التعالدات مع الغٌر وتوكٌل الغٌر لتحمٌك غرض الشركة وله حك الرهن وااللتراض والسحب واالٌداع من 

تولٌع على عمود االلتراض والرهن امام جمٌع البنون وحده منفردا وحك البٌع والتصرف والتنازل فى اى اصل من البنون منفردا وال

 11176برلم       21191325اصول الشركة امام جمٌع الجهات والشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

ح له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا دمحم عبد الوهاب ٌحٌى على غرٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصب -  311

وله كافة الصالحٌات والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله الحك فى التولٌع امام جمٌع ادارات المرور وله 

ن البنون منفردا الحك فى التعالدات مع الغٌر وتوكٌل الغٌر لتحمٌك غرض الشركة وله حك الرهن وااللتراض والسحب واالٌداع م

والتولٌع على عمود االلتراض والرهن امام جمٌع البنون وحده منفردا وحك البٌع والتصرف والتنازل فى اى اصل من اصول 

 11176برلم       21191325الشركة امام جمٌع الجهات والشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا دمحم عبد الوهاب ٌحٌى على غرٌب  توصٌة بسٌطة   -  312

وله كافة الصالحٌات والتولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله الحك فى التولٌع امام جمٌع ادارات المرور وله 

ض والسحب واالٌداع من البنون منفردا الحك فى التعالدات مع الغٌر وتوكٌل الغٌر لتحمٌك غرض الشركة وله حك الرهن وااللترا

والتولٌع على عمود االلتراض والرهن امام جمٌع البنون وحده منفردا وحك البٌع والتصرف والتنازل فى اى اصل من اصول 

 11176برلم       21191325الشركة امام جمٌع الجهات والشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  ** تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ما هاى تاو  شركة تضامن  ش -  313

 27461برلم       21191325

ما هاى تاو  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  314

 27461برلم       21191325

سٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )عمرو سمٌر اسماعٌل دمحم سمٌر اسماعٌل حسن  توصٌة ب -  315

حسن( و)دمحم سمٌر اسماعٌل حسن( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك الرهن وااللتراض والتعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، 

 22247برلم       21191326تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )عمرو سمٌر اسماعٌل دمحم سمٌر اسماعٌل حسن  توصٌ -  316

حسن( و)دمحم سمٌر اسماعٌل حسن( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك الرهن وااللتراض والتعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، 

 22247برلم       21191326تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )عمرو سمٌر اسماعٌل دمحم سمٌر اسماعٌل حسن  ت -  317

حسن( و)دمحم سمٌر اسماعٌل حسن( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك الرهن وااللتراض والتعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، 

 22247برلم       21191326تارٌخ : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )عمرو سمٌر اسماعٌل   دمحم سمٌر اسماعٌل حسن -  318

حسن( و)دمحم سمٌر اسماعٌل حسن( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك الرهن وااللتراض والتعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، 

 22247برلم       21191326تارٌخ : 

 مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االدارة والتولٌع له حك البٌع والرهن حسام الدٌن مصطفى دمحم -  319

والتنازل والتصرف بممتلكات واصول الشركة منفردا دون الرجوع الى اى من الشركاء وله اٌضا منفردا حك التنازل والتصرؤف 

 26563برلم       21191326ٌخ : فى التراخٌص الممنوحة للشركة من الجهات الحكومٌة المختصة ، تار

دخول الشرٌن دمحم راضى السٌد عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )دمحم  -  311

راضى السٌد عبدالعال( و)على راضى السٌد عبدالعال( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة داخل 

 31117برلم       21191327رٌة مصر العربٌة وخارجها ، تارٌخ : جمهو

دخول الشرٌن دمحم راضى السٌد عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )دمحم  -  311

ت لتحمٌك غرض الشركة داخل راضى السٌد عبدالعال( و)على راضى السٌد عبدالعال( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطا

 31117برلم       21191327جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها ، تارٌخ : 

هشام مدحت عبدالمحسن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  312

 25818برلم       21191328

شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :   هشام مدحت عبدالمحسن  شركة تضامن -  313

 25818برلم       21191328

دخول الشرٌن / رامى دمحم على على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  314

 25818برلم       21191328تارٌخ : 

امى دمحم على على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، دخول الشرٌن / ر -  315

 25818برلم       21191328تارٌخ : 

هشام مدحت عبدالمحسن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )رامى دمحم على على(  -  316

 25818برلم       21191328زٌز( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : و)دمحمٌن فتحى حمٌده عبدالع

هشام مدحت عبدالمحسن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )رامى دمحم على على(  -  317

 25818برلم       21191328و)دمحمٌن فتحى حمٌده عبدالعزٌز( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن / رامى دمحم على على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )رامى دمحم  -  318

 25818برلم       21191328على على( و)دمحمٌن فتحى حمٌده عبدالعزٌز( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )رامى دمحم  دخول الشرٌن / رامى دمحم على على  شركة تضامن  -  319

 25818برلم       21191328على على( و)دمحمٌن فتحى حمٌده عبدالعزٌز( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حمولها ، دخول الشرٌن احمد مجدى دمحم فتحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه  -  321

 28711برلم       21191331تارٌخ : 

رانٌا اسماعٌل دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  321

 28711برلم       21191331

دارة والتولٌع للشرٌكٌن )رفعت دخول الشرٌن احمد مجدى دمحم فتحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك اال -  322

سمٌر ابراهٌم عبدالحمٌد( و )احمد مجدى دمحم فتحى( مجتمعٌن مع حمهم فى تفوٌض او توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصتهم 

 28711برلم       21191331امام جمٌع الجهات بكافه انواعها ، تارٌخ : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رانٌا اسماعٌل دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )رفعت سمٌر ابراهٌم  -  323

عبدالحمٌد( و )احمد مجدى دمحم فتحى( مجتمعٌن مع حمهم فى تفوٌض او توكٌل غٌرهم فى كل او بعض اختصاصتهم امام جمٌع 

 28711برلم       21191331الجهات بكافه انواعها ، تارٌخ : 

هاجر دمحم فوزى دمحم ابوالعنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكة )هاجر دمحم فوزى  -  324

دمحم ابوالعنٌن( منفردة ولها كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال الصادرة منها باسم الشركة وضمن 

لها حك التولٌع عن الشركة ولها كافة سلطات االلتراض او االستدانة او الرهن من البنون او اى مصالح حكومٌة او غراضها و

 31123برلم       21191331الشركات ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14181برلم       21191324على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : هدى رضوان وشركاها  توصٌة بسٌطة  مصدق  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 19758برلم       21191313ارٌخ : ، ت 1134  2123/12/31عمرو خالد اسماعٌل مصلح  سارى حتى -  1

 18314برلم       21191313، تارٌخ :  1129  2124/2/19نجوى محجوب احمد محجوب  سارى حتى -  2

 9247برلم       21191313، تارٌخ :  1139  2122/4/2مٌشٌل ممدوح فؤاد ٌعموب  سارى حتى -  3

 18773برلم       21191313خ : ، تارٌ 1143  2123/5/6ٌس احمد ٌس احمد  سارى حتى -  4

 16336برلم       21191313، تارٌخ :  1141  2122/1/14حسن فرحان حسن دمحم  سارى حتى -  5

 19674برلم       21191313، تارٌخ :  1128  2123/12/17احمد دمحم محروس على  سارى حتى -  6

 18548برلم       21191313، تارٌخ :  1131  2123/3/18احمد عبد الجواد ٌوسف السٌد الصاٌغ  سارى حتى -  7

 19788برلم       21191314، تارٌخ :  1171  2124/1/7دعاء امام عبدالفتاح امام  سارى حتى -  8

 17286برلم       21191314، تارٌخ :  1149  2122/7/9ابراهٌم صالح على عبدالجلٌل  سارى حتى -  9

 15982برلم       21191314، تارٌخ :  1157  2121/11/29ى حتىحسٌن عبدالصادق حسٌن على  سار -  11
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 17993برلم       21191314، تارٌخ :  1161  2122/12/3حسنى شندى احمد دمحم  سارى حتى -  11

 21162برلم       21191314، تارٌخ :  1152  2124/3/2سحر امٌن احمد ٌوسف  سارى حتى -  12

 14935برلم       21191314، تارٌخ :  1166  2121/3/27ور  سارى حتىالشحات الشحات مصطفى منص -  13

 15251برلم       21191314، تارٌخ :  1148  2121/5/11اسامة عبدالمجٌد سٌد عبدالمجٌد  سارى حتى -  14

 18729برلم       21191314، تارٌخ :  1171  2123/4/22احمد عاطف احمد سلٌمان كشاف  سارى حتى -  15

 11197برلم       21191315، تارٌخ :  1183  2124/2/9على مصطفى عبد هللا ٌوسف  سارى حتى -  16

 19125برلم       21191315، تارٌخ :  1179  2123/7/31عالء زغلول عبدالموى دبور  سارى حتى -  17

 19125برلم       21191315، تارٌخ :  1179  2123/7/31اصبح االسم التجارى عالء دبور  سارى حتى -  18

 21997برلم       21191315، تارٌخ :  1184  2124/8/19دمحم عبدالتواب السٌد دمحم  سارى حتى -  19

 5121برلم       21191315، تارٌخ :  1182  2123/5/9شرٌف دمحم محمود الشافعً  سارى حتى -  21

 19261برلم       21191316ارٌخ : ، ت 1198  2123/9/18اسامة ابوسرٌع حسن دمحم  سارى حتى -  21

 13835برلم       21191316، تارٌخ :  1119  2121/11/8شرٌف دمحم سالمان حسن  سارى حتى -  22

 13835برلم       21191316، تارٌخ :  1119  2121/11/8اعمار للتطوٌر والتجارة شرٌف دمحم سالمان  سارى حتى -  23

 13835برلم       21191316، تارٌخ :  1119  2121/11/8المان حسن  سارى حتىاعمار للتطوٌر شرٌف دمحم س -  24

 5777برلم       21191316، تارٌخ :  1113  2124/3/5ٌحٌى صبحً دمحم حسن  سارى حتى -  25

 4658برلم       21191317، تارٌخ :  1156  2122/9/16سٌف النصر عبدالرحمن فهمى مصطفى  سارى حتى -  26

 7517برلم       21191317، تارٌخ :  1136  2121/9/11عٌد دمحم صدٌك ابوالحسن  سارى حتىس -  27

 19851برلم       21191317، تارٌخ :  1151  2124/1/21احمد سالم على الجوهرى  سارى حتى -  28

 19691برلم       21191311، تارٌخ :  1178  2123/12/21دمحم حسن دمحم عطا هللا  سارى حتى -  29

 19635برلم       21191311، تارٌخ :  1176  2123/12/11ادهم احمد فوزى عبدالجواد  سارى حتى -  31

 5631برلم       21191311، تارٌخ :  1189  2123/12/23دمحم ٌوسف رجب السٌد  سارى حتى -  31

 15447برلم       21191311، تارٌخ :  1183  2121/6/21منال احمد محمود مرزوق  سارى حتى -  32

 16831برلم       21191311، تارٌخ :  1179  2122/4/17سٌد دمحم عبدالحمٌد على  سارى حتى -  33

 14592برلم       21191311، تارٌخ :  1192  2121/2/19عرفة كامل دمحم فتح الباب  سارى حتى -  34

 17419برلم       21191311 ، تارٌخ : 1217  2122/9/2عالء دمحم عبدهللا دمحم  سارى حتى -  35

 8118برلم       21191311، تارٌخ :  1193اٌهاب فاروق على رجب     -  36

 8118برلم       21191311، تارٌخ :  1194  2121/5/13اٌهاب فاروق على رجب  سارى حتى -  37
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 19534رلم   ب    21191312، تارٌخ :  1221  2123/11/21دمحم محمود ٌوسف عفٌفى  سارى حتى -  38

 21216برلم       21191312، تارٌخ :  1264  2124/3/26اٌة احمد دمحم بدر الدٌن  سارى حتى -  39

 19872برلم       21191312، تارٌخ :  1219  2124/1/25ولٌد جمعة دمحم حسٌن  سارى حتى -  41

 19555برلم       21191313، تارٌخ :  1223  2123/11/25على عبدهللا على مسعود  سارى حتى -  41

 915برلم       21191313، تارٌخ :  1232  2121/12/17دمحم احمد دمحم شبٌطه  سارى حتى -  42

 19364برلم       21191313، تارٌخ :  1242  2123/11/21احمد تهامى محمود ابراهٌم  سارى حتى -  43

 8152برلم       21191314، تارٌخ :  1249  2121/5/22دمحم سمٌر حسب النبى خلٌل  سارى حتى -  44

 19422برلم       21191314، تارٌخ :  1261  2123/11/3السوٌدى للكابالت والتورٌدات الكهربائٌة  سارى حتى -  45

 18392برلم       21191317ٌخ : ، تار 1282  2123/2/18عبدالستار رفاعى سٌد دمحم  سارى حتى -  46

 4879برلم       21191317، تارٌخ :  1295  2123/1/7اشرف دمحم طلعت دمحم فؤاد  سارى حتى -  47

 19573برلم       21191317، تارٌخ :  1291  2123/12/1احمد دمحم حسن عطٌه  سارى حتى -  48

 19551برلم       21191318، تارٌخ :  1319  2123/11/25احمد عبدالفتاح حبٌب ابراهٌم  سارى حتى -  49

 11114برلم       21191318، تارٌخ :  1298  2123/11/11على رافت على سٌد احمد حسانٌن  سارى حتى -  51

 8578برلم       21191318، تارٌخ :  1325  2121/9/18دمحم عاطف ابراهٌم السٌد  سارى حتى -  51

 8578برلم       21191318، تارٌخ :  1325  2121/9/18ٌر االوناش  سارى حتىدمحم عاطف ابراهٌم لتأج -  52

 19587برلم       21191318، تارٌخ :  1315  2123/12/3عبدهللا ربٌع دمحم سلٌم  سارى حتى -  53

 12796برلم       21191318، تارٌخ :  1287  2121/6/26عبدالعال عبدالظاهر جابر على  سارى حتى -  54

 21147برلم       21191319، تارٌخ :  1356  2124/2/25حسام صبحى عبدالفتاح سلٌم  سارى حتى -  55

 11161برلم       21191319، تارٌخ :  1331  2124/1/17امٌرة ٌحٌى شكرى جرجس  سارى حتى -  56

 11174برلم       21191319، تارٌخ :  1332  2124/1/25ادمون ادوارد ودٌع عبد المالن  سارى حتى -  57

 19322برلم       21191319، تارٌخ :  1343  2123/11/2محمود دمحم السٌد محمود  سارى حتى -  58

 12412برلم       21191319، تارٌخ :  1347  2121/5/11سٌد سعد هللا ابراهٌم سعد هللا  سارى حتى -  59

 19974برلم       21191319، تارٌخ :  1348  2124/2/11دمحم جمال ابو بكر عبد اللطٌف  سارى حتى -  61

 19881برلم       21191321، تارٌخ :  1363  2124/1/25شحات حسن دمحم شاهٌن  سارى حتى -  61

 11195برلم       21191321، تارٌخ :  1378  2124/2/8دمحم احمد عدوى دمحم غالى  سارى حتى -  62

 8142برلم       21191321، تارٌخ :  1386  2121/5/21هناء دمحم دمحم الساكت  سارى حتى -  63

برلم       21191321، تارٌخ :  1384  2121/11/16اصبح االسم التجارى صٌدلٌة د/ احمد عبٌد الحدٌثة  سارى حتى -  64

15912 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 15912برلم       21191321، تارٌخ :  1384  2121/11/16احمد عبٌد دمحم عبداللطٌف  سارى حتى -  65

 15912برلم       21191321، تارٌخ :  1384  2121/11/16صٌدلٌة د/ احمد عبٌد دمحم عبداللطٌف  سارى حتى -  66

 15116برلم       21191321، تارٌخ :  1394  2121/4/12سعداوى سعداوى حنفى هٌكل  سارى حتى -  67

    21191321، تارٌخ :  1394  2121/4/12استدراج االسم التجارى لٌصبح / سعداوى سعداوى حفنى هٌكل  سارى حتى -  68

 15116برلم   

 1811برلم       21191324، تارٌخ :  1412مصطفى احمد مصطفى عبدالمادر     -  69

 1811برلم       21191324، تارٌخ :  1413  2123/5/13مصطفى احمد مصطفى عبدالمادر  سارى حتى -  71

 11336برلم       21191325، تارٌخ :  1441  2124/12/15رافت دمحم احمد عزام  سارى حتى -  71

 5457برلم       21191325، تارٌخ :  1429  2123/11/3عاطف عزمً ٌوسف جورج  سارى حتى -  72

 2291برلم       21191325، تارٌخ :  1438  2124/2/23سمٌر سٌف عٌاد حنا  سارى حتى -  73

 21178برلم       21191325، تارٌخ :  1451  2124/3/3دمحم عبدالرحمن مصطفى داود  سارى حتى -  74

 18839برلم       21191325، تارٌخ :  1431  2123/5/19رمضان نمر اسماعٌل شحاته  سارى حتى -  75

 17814برلم       21191325، تارٌخ :  1453دمحم طلعت عبدالمادر شرٌف     -  76

 19263برلم       21191325، تارٌخ :  1446  2123/19/18سعودى رجب عبدالوهاب دمحم  سارى حتى -  77

 19965برلم       21191326، تارٌخ :  1479  2124/2/11دمحم احمد محب الدٌن دمحم عبدالغنى  سارى حتى -  78

 8765برلم       21191326خ : ، تارٌ 1456  2121/11/15عبد الناصر طلعت عبد المالن  سارى حتى -  79

 16342برلم       21191326، تارٌخ :  1477  2122/1/15فرج رجب حسن طه الروضى  سارى حتى -  81

 17484برلم       21191326، تارٌخ :  1473  2122/9/11دمحم مصطفى عباس حسن  سارى حتى -  81

 18328برلم       21191326تارٌخ :  ، 1457  2123/2/6منصور جالل مسعود السٌد  سارى حتى -  82

 8765برلم       21191326، تارٌخ :  1456  2121/11/15عبد الناصر طلعت عبد المالن  سارى حتى -  83

 13279برلم       21191327، تارٌخ :  1412  2121/8/24بباوى ظرٌف عبدهللا فهٌم  سارى حتى -  84

 15555برلم       21191327، تارٌخ :  1495  2121/7/12جابر دمحم السٌد الدبور  سارى حتى -  85

 21411برلم       21191327، تارٌخ :  1519  2124/4/27عماد الدٌن اسماعٌل حسٌن البنا  سارى حتى -  86

 11531برلم       21191327، تارٌخ :  1498  2121/1/18عادل حلمى فرج سالمة  سارى حتى -  87

 19717برلم       21191327، تارٌخ :  1515  2123/12/24ى حتىمؤسسة الحسٌنى  سار -  88

 18549برلم       21191327، تارٌخ :  1513  2123/3/18على دمحم عبد الممصود جبر  سارى حتى -  89

 8765برلم       21191327، تارٌخ :  1518  2121/11/21عبدالناصر طلعت عبدالمالن  سارى حتى -  91

 16844برلم       21191328، تارٌخ :  1516  2122/4/21حمد ابراهٌم العجمى  سارى حتىضٌاء منٌر ا -  91
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 19562برلم       21191331، تارٌخ :  1554  2123/11/26عالء حامد دمحم ابراهٌم  سارى حتى -  92

 9582برلم       21191331، تارٌخ :  1537  2122/11/12حمدي وهبه سٌد احمد عرالً  سارى حتى -  93

 19813برلم       21191331، تارٌخ :  1551  2124/2/11متولى دمحم متولى دمحم  سارى حتى -  94

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 19995برلم       21191313، تارٌخ :  1131  2124/2/16شركة عفٌفى للتجارة  سارى حتى -  1

 11113برلم       21191314، تارٌخ :  1164  2123/12/1م  سارى حتى1م1ركه اتش دى اند كى تى هولدنج شش -  2

، تارٌخ :  1151  2122/11/17احمد محسن دمحم وشرٌكه ٌوسف عاطف مصطفى للتجارة واالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى -  3

 17764برلم       21191314

 21417برلم       21191315، تارٌخ :  1193  2124/4/27حسام الدٌن احمد عبداللطٌف احمد وشرٌكه  سارى حتى -  4

، تارٌخ :  1193  2124/4/27تعدٌل اسم الشركة لٌصبح بأسم الدكتورة / مروة اسماعٌل عبداللطٌف وشركائها  سارى حتى -  5

 21417برلم       21191315

 5159برلم       21191315، تارٌخ :  1173للمعدات و االدوات الكهربائٌة     مؤسسة عزوزكو -  6

 19786برلم       21191315، تارٌخ :  1187  2124/1/7اسامة عبدالعزٌز حسانٌن وشركاه  سارى حتى -  7

 19787برلم       21191315، تارٌخ :  1189  2124/1/7محمود حنفى محمود وشرٌكته  سارى حتى -  8

 19868برلم       21191316، تارٌخ :  1119  2124/1/22نعٌمة على نصر دمحم مراد وشرٌكتها  سارى حتى -  9

 1482برلم       21191316، تارٌخ :  1117  2122/11/21دمحم ٌوسف محمود وشركاه  سارى حتى -  11

، تارٌخ :  1165  2121/9/13ارى حتىدمحم فضل عبدالمادر همام وٌسرى عبدالنبى عبدالفتاح همام وشركاهم  س -  11

 13399برلم       21191311

 1863برلم       21191311، تارٌخ :  1175  2123/6/11احمد محمود بكرى اسماعٌل وشركاه  سارى حتى -  12

 4984برلم       21191311، تارٌخ :  1163  2123/3/8ولٌد دمحم سالمة وشركاه  سارى حتى -  13
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