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عن تلمٌع وتجمٌع نجف  34412برلم  25195353، لٌد فى  55550555عادل حسنً السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 روض الفرج - 1ش البرنس داود حجره من شمه رلم  16، بجهة : 

عن بٌع ادوات  34452برلم  25195313ى ، لٌد ف 155550555شٌماء ماهر حسٌن عبد الغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش السٌد سلٌمان من مسجد الرحمة 21كهربائٌة ، بجهة : 

عن مكتب  34415برلم  25195354، لٌد فى  555550555محمود عبد المادر عبد الفتاح شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 شمة بالدور االول بعد االرضى -باشا العباسٌة  ش عشرة عبده 11تورٌدات هندسٌة ومٌكانٌكٌة وكهربائٌة ، بجهة : 

عن بمالة ، بجهة :  34449برلم  25195312، لٌد فى  25550555خالد دمحم مصطفى الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 شارع شبرا186

عن تجارة ادوات  34557برلم  25195326، لٌد فى  255550555سامى طلعت صادق حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 4ش طه مرسً محل رلم  9منزلٌة ومفروشات ، بجهة : 

عن بٌع لحوم  34492برلم  25195324، لٌد فى  1555550555ناشد فوزي مرزوق بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 الزاوٌه الحمراء -ش بنها من ش طلخا  1مجمده ، بجهة : 

عن تجارة  34424برلم  25195355، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابو السعود دمحم عبد الحمٌد دمحم  -  7

 الدور االرضى 58ش الشواذلٌة محل  21الخردوات والمالبس تجزئة ) دون المالبس العسكرٌة واكسسواراتها ( ، بجهة : 

عن اصالح سماعات  34433برلم  25195356، لٌد فى  155550555فارس فهمً دمحم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 الموسكً -محل  -شارع علوه كوم الشٌخ سالمه  17رادٌو ، بجهة : 

عن تورٌدات  34472برلم  25195318، لٌد فى  155550555شرٌف حسن خلٌفه عبد الراضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 مٌدان االوبرا 1عمومٌة ، بجهة : 

عن  34442برلم  25195315، لٌد فى  255550555كرٌم شرٌف حنفى محمود عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش ادرٌس راغب 14تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  34498برلم  25195324، لٌد فى  5555550555سمٌره سعٌد احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

غرفة من  -الخلفاوى  -مساكن عزبه محى  53( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمرة  19عمومٌة واستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 4شمه 

عن  34416برلم  25195354، لٌد فى  255550555رٌمون رفعت ذكى فرج صبرى ذكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش احمد حلمى 65صٌدلٌة ، بجهة : 

عن تجاره لطع غٌار  34425برلم  25195354، لٌد فى  155550555فارس احمد عالم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13
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عن تورٌدات عمومٌة ،  34467برلم  25195318، لٌد فى  155550555رأس ماله ،  تامر دمحم عادل دمحم  ، تاجر فرد ،  -  14
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 ش مراد حدائك شبرا 31غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن بٌتزا وفطائر ،  34487برلم  25195325، لٌد فى  55550555عاطف علً عبدربه حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 الموسكً -ش الجٌش  24بجهة : 

عن استٌراد  34415برلم  25195353، لٌد فى  5555550555 غرٌب السٌد خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو دمحم -  18
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رة مالبس عن تجا 34552برلم  25195325، لٌد فى  2555550555ولٌد دمحم حسن دمحم حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 1محل رلم  -ش ترعة جزٌرة بدران  49جاهزة ، بجهة : 

عن مالبس جاهزة ،  34484برلم  25195325، لٌد فى  555550555دمحم احمد لطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25
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 14ش الشواذلٌة الدور الثالث محل رلم  2/ 21مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن معرض سٌارات  34555برلم  25195324، لٌد فى  2555550555حنان دمحم محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 شروع من شارع الشركاتش م 31وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌد مهمات  34436برلم  25195357، لٌد فى  155550555اسامة كمال فاروق على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 حجرة من شمة بالدور الخامس -شٌوسف كرم  18مكاتب ، بجهة : عمار 

عن بٌع  34466برلم  25195318، لٌد فى  15555.555سٌد عبد المجٌد عبداللطٌف سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 أ شارع عبدالرحمن لراعة15حلوى من العجٌن ، بجهة : 

عن مماوالت وتركٌبات  34441برلم  25195315، لٌد فى  55550555دمحم احمد احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 شارع الورشة غرفة من الشمة 75مٌرات الالسلكٌة ، بجهة : كهربائٌة فٌما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسة والكا

عن تورٌدات  34558برلم  25195326، لٌد فى  1555550555ممدوح دمحم احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 شمة بالدور االرضى -ح درب نجم الدٌن ابن رشٌد  6عامة ومماوالت ، بجهة : 

عن تجارة ساعات ،  34485برلم  25195325، لٌد فى  55550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مارٌنا محسن انور خله  -  27

 14المحل  -ش المستشفى من ش شبرا  14بجهة : 

عن تجاره مالبس  34496برلم  25195324، لٌد فى  555550555هٌام سٌد فاٌك عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 الموسكً -الدور االرضً  2محل  -سابما (  8ش دسولً )  12جاهزه جمله ، بجهة : 

عن مماوالت  34551برلم  25195325، لٌد فى  5555550555احمد عزت فتحى عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 3مة رلم غرفة من ش -ش مساكن محى  53، بجهة :  19والمجموعة  6من المجموعه  36عمومٌة واستٌراد فٌما عدا الفمرة 

عن  34471برلم  25195318، لٌد فى  255550555نبٌلة عبدالحمٌد عبدالرحٌم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35
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عن تجارة  34434برلم  25195357، لٌد فى  55550555محمود ممدوح محمود دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34
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رشة احذٌة ، عن و 34443برلم  25195311، لٌد فى  125550555حسام على عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش امٌن البرى مدٌنة االحالم 2بجهة : 

عن مكتب  34475برلم  25195318، لٌد فى  55550555اسالم ابراهٌم زاهر دمحم الكراف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 2الدور االول بعد االرضى مكتب رلم  -شارع الجوهرى  4نظارات شمسٌة جملة ، بجهة : 

عن بٌع اكسسوار  34445برلم  25195311، لٌد فى  55550555ٌسري ثابت جرجس حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37
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ات عن تورٌد 34556برلم  25195326، لٌد فى  155550555عصام عبدالحمٌد احمد خٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38
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عن تورٌدات  34445برلم  25195315، لٌد فى  125550555صفوت السٌد دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ش جمال الدٌن عبدالرحمن م الجندول 18عمومٌة ، بجهة : 
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عن تجارة مالبس  34444برلم  25195311لٌد فى  ، 45550555مصطفى على حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 جراج العتبة الدور الثانى 156جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : وحدة 

عن تورٌدات عمومٌة  34473برلم  25195319، لٌد فى  255550555رانٌا دمحم احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ش عبد الكرٌم سلٌمان 5وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن ورشة  34488برلم  25195321، لٌد فى  1555550555نرمٌن شهدى مملون عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 1م  6مالبس ، بجهة : بلون 

منزلٌة  عن تجارة اجهزة 34493برلم  25195324، لٌد فى  55550555جمال احمد دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش احمد حلمى 8وكهربائٌة ، بجهة : 
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عن ورشة خٌاطة  34511برلم  25195327، لٌد فى  555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اٌهاب سمٌح هرنى تادرس -  59

 ح اسكندر من الخمراوٌة 6مالبس ، بجهة : 

عن تجارة  34479برلم  25195319، لٌد فى  155550555عادل حلمى تالصون جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لم االفض 4مواد غذائٌة جملة ، بجهة : 

عن تورٌدات  34482برلم  25195325، لٌد فى  55550555رامً ٌوسف عبد الرحمن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الساحل -ش عمار الخلفاوي  8عمومٌه ، بجهة : 

رٌد عن تجارة وتو 34495برلم  25195324، لٌد فى  1555550555سعٌد احمد دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 الدور االول على ٌمٌن الصاعد 3ش رمسٌس شمة  417االدوات الطبٌة دون االدوٌة ، بجهة : 

عن مغسله سٌارات  34423برلم  25195355، لٌد فى  55550555فادى ناشد باسٌلى ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش السكاكٌنى 33بالبخار ، بجهة : 

عن بماله وبٌع  34439برلم  25195315، لٌد فى  15550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   مارى حنا بسخرون شحاته  ، -  64

 ش سالمة عفٌفى 56مواد غذائٌة جملة ، بجهة : 

عن تجارة  34453برلم  25195313، لٌد فى  155550555دمحم كرٌم سعٌد كرٌم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 العباسٌة -ح مدٌن الدور االرضى  15ة : وتورٌد موبٌلٌا وااللمونتال ، بجه

عن تورٌد لطع  34456برلم  25195314، لٌد فى  555550555احمد الدسولى دمحم دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 الدور الرابع 15ش شبرا شمة  152غٌار ومماوالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  34483برلم  25195325، لٌد فى  1555550555ممدوح اٌهاب لدرى عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ش الحاٌس 41بالعمار رلم  15مماوالت عمومٌة ، بجهة : غرفة من شمة رلم 

عن سوبر  34413برلم  25195353، لٌد فى  155550555جوزٌف رافت عزٌز تامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 الظاهر -شارع حمدي  42ماركت ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌة ،  34428برلم  25195355، لٌد فى  155550555عماد دمحم سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 65ش عٌد الحك السنباطى الدور االول بعد االرضى محل  6أ / 4/  4بجهة : 

عن تعلٌم  34435برلم  25195357، لٌد فى  555550555السبعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود محى ابو زٌد على  -  75

 شارع كمال العباسٌة 25كمبٌوتر ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : 

عن تجارة وتعبئة  34448برلم  25195312، لٌد فى  55550555امرات سمٌر السٌد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 مٌدان الفرنساوى 6المواد الغذائٌة وألبان ، بجهة : 

عن تورٌدات  34459برلم  25195317، لٌد فى  125550555سحر سالمه سلٌمان عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ح الهنا من  دولتٌان 13وماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن  34513برلم  25195328، لٌد فى  55550555احمد الشٌمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد السٌد عبد الرحمن  -  73

 الساحل -ش روض الفرج  35تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن بٌع  34438برلم  25195315، لٌد فى  355550555السٌد احمد عبدالموى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ش الجامع 2مكتبٌة دون اصدار الصحف والمجالت ، بجهة :  اكسسوار محمول وادوات

عن تجاره  34486برلم  25195325، لٌد فى  55550555عالء دمحم عبد العظٌم هاشم السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 الموسكً -بالدور االرضً  1ش البوسته محل رلم  11عدد ٌدوٌه ولوازم دٌكور ، بجهة : 

عن بٌع لطع غٌار  34489برلم  25195321، لٌد فى  55550555ابوالعال دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بٌومى  -  76

 ش الثالثٌنً 85سٌارات مستعملة ، بجهة : 

عن مماوالت  34499برلم  25195324، لٌد فى  5555550555هاجر سعٌد احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

غرفه  -شارع حسن سلٌمان من ش الخلفاوي 15( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره 19اد ) فٌما عدا المجموعه عمومٌه واستٌر

 الساحل -الدور الثالث  4من شمه رلم 

عن اكسسوار  34461برلم  25195317، لٌد فى  55550555محمود نور فوزي اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 الواٌلً -ش العباسٌه  115محمول ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه ،  34478برلم  25195319، لٌد فى  555550555اٌمن حسن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 الساحل -ش ابراهٌم تهامً ارض وهبه عبود  5بجهة : 

عن  34422برلم  25195354د فى ، لٌ 155550555مصطفى على عبد الموجود دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 شارع عبد العزٌز 47تجارة وتوزٌع اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن تجارة  34426برلم  25195355، لٌد فى  155550555فهٌمة مصطفى البرنس مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 7ش بٌن الجناٌن محل رلم  6خرده ، بجهة : 

عن تجارة  34429برلم  25195356، لٌد فى  155550555احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود عبدالرؤف سالمان -  82

 بانوراما -الدور االرضى  -ش بورسعٌد  435بالعمار رلم  2مستحضرات تجمٌل وعطور دون االدوٌة ، بجهة : محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  34451برلم  25195313لٌد فى ،  1555550555دمحم محمود دمحم محمود حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 ش زٌن العابدٌن الخلفاوى 14، بجهة : 

عن خدمات شحن  34462برلم  25195317، لٌد فى  55550555عصام عدلى فهمى زخارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 درب مسلم من ش رلى المعارف حجرة من شمة د بالدور الثانى فوق االرضى 3، بجهة : 

 34514برلم  25195328، لٌد فى  1255550555المعتز باهلل عبد الحمٌد محمود دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 العباسٌة -ش دانش  6عن بالى ستٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : 

عن  34495برلم  25195321، لٌد فى  5555550555فرد ، رأس ماله ،  محمود سمٌر دمحم حسانٌن عبدالفتاح  ، تاجر  -  86

 الدور الثالث فوق االرضى -حارة بارفٌس درب البرابرة  3االستٌراد والتصدٌر وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

ن كوافٌر ع 34418برلم  25195354، لٌد فى  35550555عالء عادل عبد الستار مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش دمحم الشٌخ سابما 16ش دمحم الشٌخ الساحل حالٌا  3حرٌمى ، بجهة : 

عن استٌراد  34497برلم  25195324، لٌد فى  5555550555حسن شعبان دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

الدور الثالث النطمة الوسطى بابراج شارع كورنٌش النٌل شمة ب 1377وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

 شركة النٌل لالسكان

عن بٌع  34417برلم  25195354، لٌد فى  255550555مهند دمحم احمد ابراهٌم عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 ح الحاج محمود عبد هللا 3وصٌانة اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن كوافٌر حرٌمى ،  34435برلم  25195356، لٌد فى  155550555د ، رأس ماله ،  دمحم صالح همام ٌسن  ، تاجر فر -  95

 شمه بالدور االرضى عل ٌسار السلم -من ش شبرا  253بجهة : 

عن بٌع ادوات  34475برلم  25195319، لٌد فى  555550555حمدى عبد هللا دمحم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش العباسٌة  2:  كهربائٌة ، بجهة

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ورثة احمد مصطفى احمد )دمحم احمد مصطفى وشركاؤه (   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والتركٌبات المعدنٌة واالعمال  -  1

، عن المماوالت العمومٌة والتركٌبات  34463برلم  25195317،لٌدت فى  5555550555الكهرومٌكانٌكٌة  ،رأس مالها   

 بالدور االرضى  1شمة رلم  -ش دانش عبده باشا  15ة : المعدنٌة واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة ، بجه

،لٌدت فى  555550555محمود شرٌن وشركاه   شركة  ،  تجارة لطع غٌار سٌارات مستعملة وجدٌدة  ،رأس مالها    -  2

 1ش جسر البحر محل رلم  129، عن تجارة لطع غٌار سٌارات مستعملة وجدٌدة ، بجهة :  34554برلم  25195326

،  34469برلم  25195318،لٌدت فى  255550555احمد باتع وشركاه   شركة  ،   تجارة ساعات بالجملة  ،رأس مالها    -  3

 الدور الثانى 28مٌدان العتبة شمة  19عن تجارة ساعات بالجملة ، بجهة : 

ونمل رحالت وتأجٌر سٌارات  تصوٌر ( -ناصر عبد المرضى بٌوم حسن وشرٌكه   شركة  ،  خدمات رجال االعمال ) فاكس  -  4

) فٌما عدا اصدار الصحف والمجاالت واالنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه (  ،رأس مالها   

تصوٌر ( ونمل رحالت وتأجٌر  -، عن خدمات رجال االعمال ) فاكس  34411برلم  25195353،لٌدت فى  555550555

 49الصحف والمجاالت واالنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : سٌارات ) فٌما عدا اصدار 

 ب مساكن الشعبٌه اٌدٌال ش احمد حلمى بجوار مخزن االنابٌب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25195355، وفى تارٌخ    33641دمحم المهدى دمحم مبارن حمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25195311، وفى تارٌخ    31358مرفت دمحم دمحم مرزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195312، وفى تارٌخ    28952احمد مبارن محمود علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 امر محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل     25195317ٌخ ، وفى تار   28935ٌوسف حسن فرغلى رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195318، وفى تارٌخ    31852كرٌم نجٌب فرٌد فهمى وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25195319، وفى تارٌخ    32591مصطفً احمد اسماعٌل جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25195325، وفى تارٌخ    32435منً فاروق جعفر احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    25195325وفى تارٌخ ،    24278ماجد جمال انٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25195324، وفى تارٌخ    21278السٌد احمد حسن دمحم دٌاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25195325، وفى تارٌخ    32894لم : منصور عاطف عبد الجابر احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 15

 السجل  أمر محو لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195353وفً تارٌخ ،   29591وجدى سمٌر حكٌم مترى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   455550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195353وفً تارٌخ ،   27289عمرو دمحم دمحم ابوزٌد حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195354وفً تارٌخ ،   33965مٌنا سمٌر نجٌب تاوضروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  25195356وفً تارٌخ ،   16899سعد زغلول احمد سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195356وفً تارٌخ ،   16899مكتب سعد للهندسه  والمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل   25195315وفً تارٌخ ،   26228توب لبٌع مواتٌر ومكابس االحذٌة واالستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   5550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195315 وفً تارٌخ ،  26228دمحم بكري دمحم همام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195312وفً تارٌخ ،   34395محسن فاروق ابوالٌزٌد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195312وفً تارٌخ ،   28653لدور للدعاٌة واالعالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195312وفً تارٌخ ،   26511انور عٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   215550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195314وفً تارٌخ ،   23457دمحم عبد العزٌز دمحم العلٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   65555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195317وفً تارٌخ ،   34356هشام ابو سرٌع السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195317، وفً تارٌخ   25934علوي حبٌب سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195318وفً تارٌخ ،   31696عونى صبحى عازر جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195319وفً تارٌخ ،   26596مصطفى أحمد مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195325وفً تارٌخ ،   33366فادي بخٌت لدٌس عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195325وفً تارٌخ ،   34368دمحم السٌد موسى كلٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195325وفً تارٌخ ،   23453رفعت صبرى  رفعت عبود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  25195321وفً تارٌخ ،   28598دمحم دمحم على حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195321وفً تارٌخ ،   34437دمحم مصطفً حسٌن عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195324وفً تارٌخ ،   22351صبرى جابر مرسً سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  25195324وفً تارٌخ ،   32556مالن عبد المدوس ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195325وفً تارٌخ ،   32753اٌه سامى عثمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195325وفً تارٌخ ،   34432ماجد غطاس عبده فانوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصف التأشٌر:   تم تعدٌل رأس ال  25195325وفً تارٌخ ،   34233جمال دمحم جبرٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195326وفً تارٌخ ،   26351لبٌب صبحً لبٌب جندي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195328وفً تارٌخ ،   29659طاس ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صبحى جرجس غ -  27

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

صف تم تعدٌل رأس المال , و  25195328وفً تارٌخ ،   17181ابراهٌم عبد العال حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195331وفً تارٌخ ،   33878مدحت شفٌك مشرلى سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195353وفً تارٌخ  34415عمرو دمحم غرٌب السٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 8شمة  -الدور االول بعد االرضى  -حارة الروٌعً  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195353وفً تارٌخ  34414نصر حسن عبدالعلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الدور االول بعد االرضى  -أ ش الجٌش  7الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25195353وفً تارٌخ  34413جوزٌف رافت عزٌز تامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الظاهر -شارع حمدي  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195353وفً تارٌخ  34154احمد جمال دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 73684ورلم المٌد  3558الجٌزه برلم اٌداع رلم  -الكونٌسه  -الـتأشٌر:   ، ش صالح الدٌن من ش الخلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195353وفً تارٌخ  34412ادل حسنً السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  5

 روض الفرج - 1ش البرنس داود حجره من شمه رلم  16، 

تعدٌل العنوان ,  تم 25195354وفً تارٌخ  34415محمود عبد المادر عبد الفتاح شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 شمة بالدور االول بعد االرضى  -ش عشرة عبده باشا العباسٌة  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195354وفً تارٌخ  34425فارس احمد عالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الساحل -ش عبد الرحمن مرسً من ش الثالثٌن  6، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195354وفً تارٌخ  34419جورج فٌكتور صدلى جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ش حسن دمحم صادق 6الـتأشٌر:   ، 

:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 25195354وفً تارٌخ  32235اٌهاب فؤاد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

الدور االرضى حاضنة المشوعات التكنولوجٌة بمعهد التبٌن للدراسات المعدنٌة  1553، تم افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / وحدة 

 خمسة عشر الف جنٌها ال غٌر  15555ش الحدٌد والصلب بنشاط / تصنٌع وتجمٌع ساعات وراس مال/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195354وفً تارٌخ  34421د ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبد المنعم عبد الجواد ، تاجر فر -  15

 الساحل - 1شارع حسن المغربً من ش شبرا الدور االول شمه رلم  21الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25195354وفً تارٌخ  28891هانً هشام عبد هللا الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، اضافة السمة التجارٌة لنشاط الرئٌسى االخر / كان للدعاٌة واالعالن

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  34422مصطفى على عبد الموجود دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 شارع عبد العزٌز  47وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  34417ابراهٌم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مهند دمحم احمد  -  13

 ح الحاج محمود عبد هللا  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  34418عالء عادل عبد الستار مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش دمحم الشٌخ سابما  16ش دمحم الشٌخ الساحل حالٌا  3ٌر:   ، وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  25195354وفً تارٌخ  34416رٌمون رفعت ذكى فرج صبرى ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش احمد حلمى  65وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  34425ك لٌده برلم    مٌخائٌل بمطر ابو الٌمٌن مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سب -  16

 1ش نصر الهورٌنى الخلفاوى محل رلم  31وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195355وفً تارٌخ  34423فادى ناشد باسٌلى ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ش السكاكٌنى 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195355وفً تارٌخ  34428عماد دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

  65ش عٌد الحك السنباطى الدور االول بعد االرضى محل  6أ / 4/  4

تم تعدٌل العنوان ,  25195355وفً تارٌخ  34426فهٌمة مصطفى البرنس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

  7ش بٌن الجناٌن محل رلم  6وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195355وفً تارٌخ  34427دمحم مختار ابراهٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 م. الجندول  -شارع حسن عطٌة  82بالعمار رلم  -بالدور االول علوى  2الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195355وفً تارٌخ  34424ابو السعود دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الدور االرضى  58ش الشواذلٌة محل  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195356 وفً تارٌخ 32881خمٌس كامل رجب دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الزاوٌه الحمراء -دمحم امٌن من شارع محمود حافظ  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195356وفً تارٌخ  16899سعد زغلول احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 صالح سالم -خلف عمارات العبور  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195356وفً تارٌخ  16899كتب سعد للهندسه  والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  24

 صالح سالم -خلف عمارات العبور  11وصف الـتأشٌر:   ، 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25195356وفً تارٌخ  34433فارس فهمً دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الموسكً -محل  -شارع علوه كوم الشٌخ سالمه  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195356وفً تارٌخ  34435دمحم صالح همام ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 شمه بالدور االرضى عل ٌسار السلم  -من ش شبرا  253، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195356وفً تارٌخ  34432، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد غطاس عبده فانوس  -  27

  1ش جامع ابو الفضل محل  77الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195356وفً تارٌخ  34429محمود عبدالرؤف سالمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 بانوراما -الدور االرضى  -ش بورسعٌد  435بالعمار رلم  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195356وفً تارٌخ  27736سهٌر دمحم فتح الباب رمضان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المدرسة الجدٌدة شمة بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195357وفً تارٌخ  34435محمود محى ابو زٌد على السبعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 شارع كمال العباسٌة  25وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195357وفً تارٌخ  34437دمحم مصطفً حسٌن عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 روض الفرج -ش مدارس رلً المعارف حاره الفرن  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195357وفً تارٌخ  25167طارق صالح الدٌن اسماعٌل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 شارع جسر البحر 75وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195357وفً تارٌخ  34434محمود ممدوح محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 5محل رلم  -شارع الجوهرى الدور الخامس  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195357وفً تارٌخ  34436، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامة كمال فاروق على  -  34

 حجرة من شمة بالدور الخامس  -شٌوسف كرم  18الـتأشٌر:   ، عمار 

  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:  25195315وفً تارٌخ  34368دمحم السٌد موسى كلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش سنان باشا  19، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195315وفً تارٌخ  34439مارى حنا بسخرون شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش سالمة عفٌفى 56الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان ,  تم 25195315وفً تارٌخ  34115حسام الدٌن محمود سلٌمان عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 النزهة الجدٌدة -بالدور االرضى  1شمه رلم  -من شارع طه حسٌن  -شارع احمد اسماعٌل  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195315وفً تارٌخ  34438السٌد احمد عبدالموى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ش الجامع  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195315وفً تارٌخ  34441دمحم احمد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 شارع الورشة غرفة من الشمة  75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195315وفً تارٌخ  34445صفوت السٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش جمال الدٌن عبدالرحمن م الجندول 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195311وفً تارٌخ  34443حسام على عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش امٌن البرى مدٌنة االحالم  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195311وفً تارٌخ  34445 ٌسري ثابت جرجس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ش جزٌرة بدران 33الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195311وفً تارٌخ  34444مصطفى على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 جراج العتبة الدور الثانى   156الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195311وفً تارٌخ  34368دمحم السٌد موسى كلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 أ ش المبه الفداوٌه  17، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195312وفً تارٌخ  34448امرات سمٌر السٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 مٌدان الفرنساوى  6، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195312وفً تارٌخ  34446ناصر دمحم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الزاوٌه الحمراء -مصطفً اسماعٌل من منشٌه الجمل  22، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195312فً تارٌخ و 34449خالد دمحم مصطفى الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 شارع شبرا186الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195312وفً تارٌخ  28653لدور للدعاٌة واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 3شارع جالل الدسولى شمه  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195313وفً تارٌخ  34455سبك لٌده برلم      مٌنا البان لمعً بدروس ، تاجر فرد ، -  49

 شبرا -ش المستشفً محل من ش شبرا  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195313وفً تارٌخ  34454عبد الغفار احمد عبد الغفار الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الزاوٌه الحمراء -عزام المصٌرٌن وصف الـتأشٌر:   ، ش عاشور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195313وفً تارٌخ  34451دمحم محمود دمحم محمود حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش زٌن العابدٌن الخلفاوى  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195313فً تارٌخ و 34452شٌماء ماهر حسٌن عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش السٌد سلٌمان من مسجد الرحمة 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195313وفً تارٌخ  34453دمحم كرٌم سعٌد كرٌم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 العباسٌة -ح مدٌن الدور االرضى  15الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195313وفً تارٌخ  34455ت عصام فكرى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اودٌ -  54

 ش عبد الرحمن ارض اٌوب  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195314وفً تارٌخ  34456احمد الدسولى دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الدور الرابع  15ش شبرا شمة  152:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195314وفً تارٌخ  23457دمحم عبد العزٌز دمحم العلٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

فدان  855مة بالمنط 48ملٌون جنٌها الغٌر الكائن بالعنوان / لطعة ارض  6الـتأشٌر:   ، زٌاده راس مال الرئٌسً االخر لٌصبح 

 بدر  -المصانع الجاهزة  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195314وفً تارٌخ  34457اٌمن هاللً حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الموسكً - 615شمه  -شارع بورسعٌد  435الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195317وفً تارٌخ  34465جمال دمحم جمٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ش المنوفى  33، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195317وفً تارٌخ  34462عصام عدلى فهمى زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 رب مسلم من ش رلى المعارف حجرة من شمة د بالدور الثانى فوق االرضى د 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195317وفً تارٌخ  34459سحر سالمه سلٌمان عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ح الهنا من  دولتٌان 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195317وفً تارٌخ  34464ده برلم    سوسن غالى زخارى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  61

 ش ابن الرشٌد  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195317وفً تارٌخ  34461محمود نور فوزي اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الواٌلً -ش العباسٌه  115الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  34472ه عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف حسن خلٌف -  63

 مٌدان االوبرا 1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195318وفً تارٌخ  34467تامر دمحم عادل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش بن تٌمٌة 15

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  33725سٌد لراعى عبد الموجود لراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 اكتوبر -الدور الثانى ادارى  -سنتر سٌلفر مول  3,  4برج  6وصف الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  34475    اسالم ابراهٌم زاهر دمحم الكراف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  66

  2الدور االول بعد االرضى مكتب رلم  -شارع الجوهرى  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195318وفً تارٌخ  34471نبٌلة عبدالحمٌد عبدالرحٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 5شمة رلم  -الدور الخامس بعد االرضى -ع الملعة شار 125وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195318وفً تارٌخ  34466سٌد عبد المجٌد عبداللطٌف سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 أ شارع عبدالرحمن لراعة15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195319وفً تارٌخ  34474لم    احمد حامد عبد الرحٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  69

 الزاوٌه الحمراء -ش مرفك المٌاه االمٌرٌه  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195319وفً تارٌخ  34475حمدى عبد هللا دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش العباسٌة  2الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195319وفً تارٌخ  34479عادل حلمى تالصون جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 م االفضل 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195319وفً تارٌخ  34478اٌمن حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الساحل -ٌم تهامً ارض وهبه عبود ش ابراه 5، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195319وفً تارٌخ  34473رانٌا دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ش عبد الكرٌم سلٌمان  5، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195319ٌخ وفً تار 34477مصطفى دمحم للمماوالت والدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش اسعد  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195319وفً تارٌخ  34476صٌدلٌة د/ دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش الجٌش طلخا 34، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195319وفً تارٌخ  34485غادة صالح رمضان عبده سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 محلٌن  -ش الناصر كوبرى المبة  86الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  34483ممدوح اٌهاب لدرى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 الحاٌس ش 41بالعمار رلم  15وصف الـتأشٌر:   ، غرفة من شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195325وفً تارٌخ  34486عالء دمحم عبد العظٌم هاشم السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الموسكً -بالدور االرضً  1ش البوسته محل رلم  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325ارٌخ وفً ت 32866اسالم حسن ٌوسف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الدور الثانى بعد االرضى 16مٌدان االوبرا محل رلم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195325وفً تارٌخ  34484دمحم احمد لطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش الشٌخ الدسولى م الجندول 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325وفً تارٌخ  34487طف علً عبدربه حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عا -  81

 الموسكً -ش الجٌش  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325وفً تارٌخ  34482رامً ٌوسف عبد الرحمن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الساحل -ش عمار الخلفاوي  8 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325وفً تارٌخ  34485مارٌنا محسن انور خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 14المحل  -ش المستشفى من ش شبرا  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195321رٌخ وفً تا 34489بٌومى ابوالعال دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 ش الثالثٌنً 85الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195321وفً تارٌخ  34491عادل دمحم محمود عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش حمدى شٌاخة المبٌسً 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  34495محمود سمٌر دمحم حسانٌن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الدور الثالث فوق االرضى -حارة بارفٌس درب البرابرة  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195321خ وفً تارٌ 28598دمحم دمحم على حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ش شبل  152، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195321وفً تارٌخ  34488نرمٌن شهدى مملون عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

  1م  6وصف الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195324وفً تارٌخ  34492ناشد فوزي مرزوق بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الزاوٌه الحمراء -ش بنها من ش طلخا  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195324وفً تارٌخ  34494عبد الشافى سٌد عبد الشافى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

  14ث محل رلم ش الشواذلٌة الدور الثال 2/ 21وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195324وفً تارٌخ  32556مالن عبد المدوس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ش ارسالن  27الـتأشٌر:   ، 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25195324وفً تارٌخ  34497حسن شعبان دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 شارع كورنٌش النٌل شمة بالدور الثالث النطمة الوسطى بابراج شركة النٌل لالسكان  1377الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195324وفً تارٌخ  34499هاجر سعٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الساحل -الدور الثالث  4فه من شمه رلم غر -شارع حسن سلٌمان من ش الخلفاوي 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195324وفً تارٌخ  34495سعٌد احمد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الدور االول على ٌمٌن الصاعد  3ش رمسٌس شمة  417الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195324وفً تارٌخ  34496ده برلم    هٌام سٌد فاٌك عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  95

 الموسكً -الدور االرضً  2محل  -سابما (  8ش دسولً )  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195324وفً تارٌخ  34555حنان دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 من شارع الشركات  ش مشروع 31، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195324وفً تارٌخ  34493جمال احمد دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ش احمد حلمى  8، 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25195324وفً تارٌخ  34498سمٌره سعٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 4غرفة من شمه  -الخلفاوى  -مساكن عزبه محى  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325وفً تارٌخ  34551احمد عزت فتحى عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

  3غرفة من شمة رلم  -ش مساكن محى  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325وفً تارٌخ  34552جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم حسن دمحم حمد ، تا -  155

  1محل رلم  -ش ترعة جزٌرة بدران  49الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325وفً تارٌخ  34489بٌومى ابوالعال دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش الثالثٌنً الساحل بملن دمحم عبد هللا دمحم  4وان الرئٌسى االخر الى الـتأشٌر:   ، تعدٌل عن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195325وفً تارٌخ  34553خلٌفه احمد السمان مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 سنتر الشوربجى -الروٌعى باالرض  6/8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195326وفً تارٌخ  34556ره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام عبدالحمٌد احمد خٌ -  153

 ارض الجنٌنة -ش عزٌز المصرى  15الـتأشٌر:   ، شمة بالدور الثالث فوق االرضى بالعمار رلم 

تعدٌل العنوان , وصف تم  25195326وفً تارٌخ  34558ممدوح دمحم احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 شمة بالدور االرضى -ح درب نجم الدٌن ابن رشٌد  6الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195326وفً تارٌخ  34555نائل اسعد راغب اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 1محل رلم  -ش عبداللطٌف الفحام  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195326وفً تارٌخ  34557حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامى طلعت صادق -  156

 4ش طه مرسً محل رلم  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195326وفً تارٌخ  34515حبٌب هنرى حبٌب غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 شبراش مراد حدائك  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195327وفً تارٌخ  34511اٌهاب سمٌح هرنى تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ح اسكندر من الخمراوٌة  6الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , تم تعدٌ 25195328وفً تارٌخ  34513خالد السٌد عبد الرحمن احمد الشٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الساحل -ش روض الفرج  35وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195328وفً تارٌخ  17181ابراهٌم عبد العال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 1ش مكتب الحكر حكر عزت محل رلم  13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  25195328وفً تارٌخ  34514الحمٌد محمود دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المعتز باهلل عبد  -  111

 العباسٌة  -ش دانش  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195353وفً تارٌخ  32694ولٌد احمد احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اضافة نشاط / تأجٌر معدات ثمٌلة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195356وفً تارٌخ  32881خمٌس كامل رجب دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ورشه نجاره موبلٌاالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة 25195356وفً تارٌخ  27192مؤسسة وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 نشاط / تورٌدات

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر: 25195356وفً تارٌخ  27192وهدان لاللعاب الترفٌهٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اضافة نشاط / تورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195311وفً تارٌخ  16179صفوت ثابت اندراوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 الغاء نشاط االستٌراد

ف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص25195312وفً تارٌخ  31881نجالء جابر فزاع عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اضافه نشاط المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195312وفً تارٌخ  35593حسٌن فتحً حسٌن ٌحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تورٌد زجاج المعدات الثمٌلة

لنشاط , وصف التأشٌر:  ورشة تم تعدٌل ا25195312وفً تارٌخ  26511انور عٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اثاث وتورٌدات عمومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195312وفً تارٌخ  34138رضا ٌوسف غبلاير مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه لف بوبٌنات ومحركات ومولدات وطلمبات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195314وفً تارٌخ  34325سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسٌن ابراهٌم ح -  15

 اضافه التورٌدات الهندسٌه والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195317وفً تارٌخ  27921سامى صالح دمحم عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 نشاط االستٌراد والتصدٌر التأشٌر:  حذف

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195319وفً تارٌخ  26596مصطفى أحمد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

التأشٌر:  اضافه نشاط استدٌو تسجٌل صوتً الً النشاط االصلً فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً 

 مه بالكتب الدٌنٌه والمصاحفالتراخٌص الالز

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195319وفً تارٌخ  32434الدالً لتجارة الخرده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تورٌد وتركٌب ولحام واكسسوارات وكابالت الفاٌبر واالبتٌكال

تم تعدٌل النشاط , 25195321وفً تارٌخ  29657ه برلم   دمحم عبد اللطٌف عوض دمحم الشوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  14

وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر المكمالت الغ<ائٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والبان االطفال واالعشاب الطبٌة 

 دون االدوٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195321وفً تارٌخ  27877عكاشة عبدالتواب دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195321وفً تارٌخ  35284مالن رشدى خلٌفة كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط /ورشة تصنٌع مالبس ومنسوجات جاههزة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195324وفً تارٌخ  32556رد ،  سبك لٌده برلم   مالن عبد المدوس ابراهٌم ، تاجر ف -  17

 التأشٌر:  اضافة نشاط / استٌراد والتصدٌر والمستلزمات الطبٌة دون االدوٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195324وفً تارٌخ  32322جٌهان عبدهللا ابراهٌم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اضافه نشاط تصنٌع مستحضرات تجمٌل لدى الغٌر دون االدوٌه  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195325وفً تارٌخ  32753اٌه سامى عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 2519-1-15فً  255تعدٌل النشاط لٌصبح بالي استٌشن طبما للموافمة االمنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195325وفً تارٌخ  35575الفتاح دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد -  25

 التأشٌر:  نمل المخلفات دون اعاده تدوٌرها

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195326وفً تارٌخ  26351لبٌب صبحً لبٌب جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اط استٌراد مستلزمات طبٌةالغاء نش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195326وفً تارٌخ  34575احمد سعٌد احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط / بٌع لطع غٌار اجهزة منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195326خ وفً تارٌ 25925أحمد هاشم اسماعٌل عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  الغاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195327وفً تارٌخ  23695تامر جمعه  حافظ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 الغاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة  نوع   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195324وفً تارٌخ  34555حنان دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195356وفً تارٌخ  34432ماجد غطاس عبده فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195325وفً تارٌخ  34553خلٌفه احمد السمان مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195355وفً تارٌخ  34423باسٌلى ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادى ناشد  -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195313وفً تارٌخ  34453دمحم كرٌم سعٌد كرٌم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  34483هاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح اٌهاب لدرى عبدالو -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195318وفً تارٌخ  34467تامر دمحم عادل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195324وفً تارٌخ  34494فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الشافى سٌد عبد الشافى على ، تاجر -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195317وفً تارٌخ  34461محمود نور فوزي اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195312وفً تارٌخ  34446برلم   ناصر دمحم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195311وفً تارٌخ  34444مصطفى على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195356رٌخ وفً تا 34433فارس فهمً دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195324وفً تارٌخ  34497حسن شعبان دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195357وفً تارٌخ  34434محمود ممدوح محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  34486عالء دمحم عبد العظٌم هاشم السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321ارٌخ وفً ت 34495محمود سمٌر دمحم حسانٌن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195312وفً تارٌخ  34448امرات سمٌر السٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت25195315وفً تارٌخ  34439مارى حنا بسخرون شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195324وفً تارٌخ  34498سمٌره سعٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش25195356وفً تارٌخ  34435دمحم صالح همام ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195311وفً تارٌخ  34443حسام على عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195311وفً تارٌخ  34445ٌسري ثابت جرجس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  34477مصطفى دمحم للمماوالت والدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195324وفً تارٌخ  34496هٌام سٌد فاٌك عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195317وفً تارٌخ  34465جمال دمحم جمٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195353وفً تارٌخ  34414نصر حسن عبدالعلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195353وفً تارٌخ  34413افت عزٌز تامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جوزٌف ر -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195319وفً تارٌخ  34475حمدى عبد هللا دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  34479ن جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل حلمى تالصو -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195324وفً تارٌخ  34495سعٌد احمد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195314وفً تارٌخ  34457اٌمن هاللً حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195319وفً تارٌخ  34478اٌمن حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195356وفً تارٌخ  34429ف سالمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالرؤ -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  34418عالء عادل عبد الستار مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195325وفً تارٌخ  34487افظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف علً عبدربه ح -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195324وفً تارٌخ  34499هاجر سعٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  34426فرد ،  سبك لٌده برلم    فهٌمة مصطفى البرنس مصطفى ، تاجر -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  34427دمحم مختار ابراهٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195314وفً تارٌخ  34456فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد الدسولى دمحم دمحم عامر ، تاجر  -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195321وفً تارٌخ  34489بٌومى ابوالعال دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195321وفً تارٌخ  34491بك لٌده برلم   عادل دمحم محمود عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  س -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195326وفً تارٌخ  34555نائل اسعد راغب اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  34475برلم    اسالم ابراهٌم زاهر دمحم الكراف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195357وفً تارٌخ  34436اسامة كمال فاروق على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  34471   نبٌلة عبدالحمٌد عبدالرحٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195313وفً تارٌخ  34455اودٌت عصام فكرى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195354 وفً تارٌخ 34425فارس احمد عالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  34419جورج فٌكتور صدلى جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195326وفً تارٌخ  34556عصام عبدالحمٌد احمد خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195313وفً تارٌخ  34452شٌماء ماهر حسٌن عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  34421احمد دمحم عبد المنعم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  34485غادة صالح رمضان عبده سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 25195315وفً تارٌخ  34438السٌد احمد عبدالموى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195325وفً تارٌخ  34552ولٌد دمحم حسن دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 25195357وفً تارٌخ  34435محمود محى ابو زٌد على السبعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  34466سٌد عبد المجٌد عبداللطٌف سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش25195313وفً تارٌخ  34455مٌنا البان لمعً بدروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195325وفً تارٌخ  34485مارٌنا محسن انور خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  34422مصطفى على عبد الموجود دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195326وفً تارٌخ  34558ممدوح دمحم احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195328وفً تارٌخ  34513الد السٌد عبد الرحمن احمد الشٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خ -  61

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195324وفً تارٌخ  34492ناشد فوزي مرزوق بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195318وفً تارٌخ  34472حسن خلٌفه عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195317وفً تارٌخ  34464سوسن غالى زخارى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195355وفً تارٌخ  34428 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد دمحم سٌد دمحم -  65

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195313وفً تارٌخ  34451دمحم محمود دمحم محمود حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195321وفً تارٌخ  34488، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نرمٌن شهدى مملون عبدالمسٌح  -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195315وفً تارٌخ  34441دمحم احمد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195326وفً تارٌخ  34557ك لٌده برلم   سامى طلعت صادق حنا ، تاجر فرد ،  سب -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195328وفً تارٌخ  34514المعتز باهلل عبد الحمٌد محمود دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195312وفً تارٌخ  34449،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم مصطفى الجندي ، تاجر فرد -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195319وفً تارٌخ  34474احمد حامد عبد الرحٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  34482لٌده برلم    رامً ٌوسف عبد الرحمن علً ، تاجر فرد ،  سبك -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  34417مهند دمحم احمد ابراهٌم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195315وفً تارٌخ  34445ه برلم   صفوت السٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195327وفً تارٌخ  34511اٌهاب سمٌح هرنى تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195317وفً تارٌخ  34459سحر سالمه سلٌمان عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  34424ابو السعود دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195354وفً تارٌخ  34415  محمود عبد المادر عبد الفتاح شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195353وفً تارٌخ  34412عادل حسنً السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195319 وفً تارٌخ 34476صٌدلٌة د/ دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195325وفً تارٌخ  34551احمد عزت فتحى عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195357وفً تارٌخ  34437دمحم مصطفً حسٌن عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195313وفً تارٌخ  34454عبد الغفار احمد عبد الغفار الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 25195325وفً تارٌخ  34484دمحم احمد لطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195326وفً تارٌخ  34515حبٌب هنرى حبٌب غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25195353وفً تارٌخ  34415عمرو دمحم غرٌب السٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195317وفً تارٌخ  34462عصام عدلى فهمى زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  34425مٌخائٌل بمطر ابو الٌمٌن مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195354وفً تارٌخ  34416رٌمون رفعت ذكى فرج صبرى ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 ص, وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195319وفً تارٌخ  34473رانٌا دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

   k. Mالى: كى .ام  33965تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195354،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: السعد للمماوالت   16899تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195356،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: مؤسسه النسر الذهبً   32881الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 25195356،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: مؤسسة وهدان   27192تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195356،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: نوركو للتصدٌر   9439تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195315،  فى تارٌخ :   -  5

   EGy TECHالى: اٌجى تن  34115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195315ارٌخ : ،  فى ت  -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: الفادى للهندسة وتجارة طفاٌات الحرٌك  16179تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195311،  فى تارٌخ :   -  7

 وموتورات المٌاه  

 الى: المؤسسة الهندسٌة لزجاج المعدات الثمٌلة   35593أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت25195312،  فى تارٌخ :   -  8

الى: اصبحت السمه التجارٌة ثرى ام اس  31881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195312،  فى تارٌخ :   -  9

 للمماوالت والتكٌٌف والتبرٌد واعمال الكهرباء  

الى: الهندسٌه للمحركات والمولدات  34138تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195312فى تارٌخ : ،    -  15

 والطلمبات الكهربائٌه  

الى: مؤسسه الحمد لتجاره لطع غٌار  27921تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195317،  فى تارٌخ :   -  11

 السٌارات  

  pioneerالى: الرائد للحلول الهندسٌة  33955تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195318تارٌخ :  ،  فى  -  12

engineering soluions   

 الى: بالن استدٌو   26596تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195319،  فى تارٌخ :   -  13

الى: الفاطمٌة للتورٌدات العمومٌة وصٌانة  34471أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت25195325،  فى تارٌخ :   -  14

 واصالح االجهزة الطبٌة والعلمٌة  

الى: الهدى والنور لتجارة لطع غٌار  27877تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321،  فى تارٌخ :   -  15

 السٌارات المستعملة  

 الى: جاردٌنٌا ترافٌل   34564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321فى تارٌخ :  ،   -  16

الى: مكتب الحسن للشحن والتخلٌص  34543تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195321،  فى تارٌخ :   -  17

 الجمركى  

 الى: ام اٌه لالستٌراد والتصدٌر   32556تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195324،  فى تارٌخ :   -  18

الى: مؤسسة نحلة لتجارة لطع غٌار  25925تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195326،  فى تارٌخ :   -  19

 السٌارات  

 الى: مؤسسة الطالة للتورٌدات العمومٌة   34556تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195328،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: كافتٌرٌا هاشم   18897تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195328،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: اٌجً تن للتجهٌزات الفندلٌه   34115لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر25195328،  فى تارٌخ :   -  22

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25195356، وفى تارٌخ    25296عصام حلمى فهٌم  وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 امر محو لفسخ الشركة السجل 

تم محو/شطب    25195356، وفى تارٌخ    25296عصام حلمى فهٌم  وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لن ٌمحى المٌد نهائٌا من السجل التجارى\السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وب

تم محو/شطب    25195311، وفى تارٌخ    13298ٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : فؤاد فاروق خضر على وشر   - 3

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

تم محو/شطب    25195311رٌخ ، وفى تا   13298فؤاد فاروق خضر على وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

   35791شركه خالد حسٌن محمود حسن وشرٌكة عبد الرازق عبد الستار ٌوسف حمزة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لفسخ الشركة   25195319، وفى تارٌخ 

   35791شركه خالد حسٌن محمود حسن وشرٌكة عبد الرازق عبد الستار ٌوسف حمزة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد    25195319، وفى تارٌخ 

 نهائٌا من السجل التجارى

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    25112ورثة فهمى متٌاس ارمانٌوس )فتحٌه فهمى متٌاس وشركاها( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 نٌه ج  5550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195353،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195353وفً تارٌخ   ، 25112فتحٌة فهمى متٌاس وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195353وفً تارٌخ   ، 15585جورج  وهانى وشرٌكهما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195353وفً تارٌخ   ، 15585هانى وٌصا و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 ه جنٌ  255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195353وفً تارٌخ   ، 15585جورج  وهانى وشرٌكهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195353وفً تارٌخ   ، 15585هانى وٌصا و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195353وفً تارٌخ   ، 24979مدحت عبد الملن الٌاس غالى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   55555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195353وفً تارٌخ   ، 24979مدحت عبدالملن  وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   55555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195357،وفً تارٌخ    34263رومانى وكرستٌنا شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    33595بشارة كراس بشارة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  15

 جنٌه   25555550555أس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر 25195312،

وفً تارٌخ    33595بشارة كراس بشارة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  11

 جنٌه   25555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195312،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195313وفً تارٌخ   ، 27422اٌمن عاشور وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    33595بشارة كراس بشارة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  13

 جنٌه   255555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195318،

وفً تارٌخ    33595بشارة كراس بشارة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  14

 جنٌه   255555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195318،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  33595بشارة كراس بشارة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  1

 ش شبرا 265ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌ 25195312

وفً تارٌخ  33595بشارة كراس بشارة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  2

 ش شبرا 265تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195312

وفً تارٌخ  33595وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    بشارة كراس بشارة  -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  3

 كفر عبده -ش عبد المادر رجب  29تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح الفرع بالعنوان  25195312

تارٌخ  وفً 33595بشارة كراس بشارة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  4

 كفر عبده -ش عبد المادر رجب  29تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح الفرع بالعنوان  25195312

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15585جورج  وهانى وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195353وفً تارٌخ 

وفً  15585،  سبك لٌدها برلم    هانى وٌصا و شركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195353تارٌخ 

 15585جورج  وهانى وشرٌكهما ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 ضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة ت25195353وفً تارٌخ 

وفً  15585هانى وٌصا و شركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195353تارٌخ 

ات ،  سبك لٌدها برلم   ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / معرض ومركز خدمة لصٌانة المعد -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195354وفً تارٌخ  8677

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واألتزان الدٌنامٌكى ) ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط /  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195354ً تارٌخ وف 8677معرض ومركز خدمة لصٌانة المعدات ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واالتزان الدٌنامٌكً ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / معرض ومركز خدمة لصٌانة  -  7

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة ب25195354وفً تارٌخ  8677المعدات ،  سبك لٌدها برلم   

ورشة أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / معرض ومركز خدمة لصٌانة المعدات ،  سبك  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195354وفً تارٌخ  8677لٌدها برلم   

دمة لصٌانة المعدات ،  سبك لٌدها برلم   ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / معرض ومركز خ -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195354وفً تارٌخ  8677

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واألتزان الدٌنامٌكى ) ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه ( ، شركة تضامن  اضافة نشاط /  -  15

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195354وفً تارٌخ  8677برلم    معرض ومركز خدمة لصٌانة المعدات ،  سبك لٌدها

 شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واالتزان الدٌنامٌكً ، شركة تضامن  اضافة نشاط / معرض ومركز خدمة لصٌانة  -  11

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت25195354وفً تارٌخ  8677المعدات ،  سبك لٌدها برلم   

ورشة أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة ، شركة تضامن  اضافة نشاط / معرض ومركز خدمة لصٌانة المعدات ،  سبك  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195354وفً تارٌخ  8677لٌدها برلم   

اهٌم علً وعاطف هارون سلٌمان( ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد الشركة المتحدة لالستٌراد والتصدٌر) دمحم سٌد ابر -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195355وفً تارٌخ  26825والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ستٌراد والتصدٌر ،  سبك الشركة المتحدة لتجارة المالبس ) دمحم سٌد ابراهٌم على وشرٌكه ( ، شركة تضامن  الغاء نشاط اال -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195355وفً تارٌخ  26825لٌدها برلم   

وفً  27932جٌرانت ناجى العبد وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد من النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 ر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأش25195356ٌتارٌخ 

وفً  27932جٌرانت ناجى العبد وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد من النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195356تارٌخ 

تورٌدات عمومٌة واٌجار سٌارات واٌجار  دمحم دمحم فتحى مصطفى احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعٌل النشاط لٌصبح / -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195357وفً تارٌخ  29937معدات للسٌنما والفٌدٌو ،  سبك لٌدها برلم   

ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشركائه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلً ) واضافه  -  18

االنشطه توزٌع الخرده والتوكٌالت التجارٌه وتجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه و صرف صحً وكهرباء وتلٌفونات 

وطرق ( واستغاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن والمٌام باعمال الالندسكٌب والامه واداره وصٌانه 

لشرب وشبكات توزٌعٌها وخطوط نملها والامه واداره وصٌانه محطات الصرف الصحً والصرف محطات تحلٌه وتكرٌر مٌاه ا

تم 25195357وفً تارٌخ  12734الصناعً والتنمٌه وتوصٌالتها وانشاء  او اداره وصٌانه محطات تولٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دٌاب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلً ) واضافه  ماجد صالح عبدالفتاح -  19

االنشطه توزٌع الخرده والتوكٌالت التجارٌه وتجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه و صرف صحً وكهرباء وتلٌفونات 

والمٌادٌن والمٌام باعمال الالندسكٌب والامه واداره وصٌانه  وطرق ( واستغاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق

محطات تحلٌه وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعٌها وخطوط نملها والامه واداره وصٌانه محطات الصرف الصحً والصرف 

تم 25195357تارٌخ وفً  12734الصناعً والتنمٌه وتوصٌالتها وانشاء  او اداره وصٌانه محطات تولٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشركائه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلً ) واضافه  -  25

صحً وكهرباء وتلٌفونات  االنشطه توزٌع الخرده والتوكٌالت التجارٌه وتجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه و صرف

وطرق ( واستغاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن والمٌام باعمال الالندسكٌب والامه واداره وصٌانه 

محطات تحلٌه وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعٌها وخطوط نملها والامه واداره وصٌانه محطات الصرف الصحً والصرف 

تم 25195357وفً تارٌخ  12734نمٌه وتوصٌالتها وانشاء  او اداره وصٌانه محطات تولٌد ،  سبك لٌدها برلم   الصناعً والت

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشرٌكته ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلً ) واضافه  -  21

زٌع الخرده والتوكٌالت التجارٌه وتجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه و صرف صحً وكهرباء وتلٌفونات االنشطه تو

وطرق ( واستغاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن والمٌام باعمال الالندسكٌب والامه واداره وصٌانه 

ت توزٌعٌها وخطوط نملها والامه واداره وصٌانه محطات الصرف الصحً والصرف محطات تحلٌه وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكا

تم 25195357وفً تارٌخ  12734الصناعً والتنمٌه وتوصٌالتها وانشاء  او اداره وصٌانه محطات تولٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ئه ، توصٌة بسٌطة  الكهرباء علً اختالف مصادرها وشبكات توزٌعها وحفر ابار المٌاه ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشركا -  22

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195357وفً تارٌخ  12734واالبارغٌر العمٌمه الالزمه الغراض الزراعه ( . ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌة بسٌطة  الكهرباء علً اختالف مصادرها وشبكات توزٌعها وحفر ابار المٌاه ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشرٌكته ، توص -  23

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195357وفً تارٌخ  12734واالبارغٌر العمٌمه الالزمه الغراض الزراعه ( . ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الكهرباء علً اختالف مصادرها وشبكات توزٌعها وحفر ابار المٌاه  ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشركائه ، شركة تضامن  -  24

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195357وفً تارٌخ  12734واالبارغٌر العمٌمه الالزمه الغراض الزراعه ( . ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

علً اختالف مصادرها وشبكات توزٌعها وحفر ابار المٌاه ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشرٌكته ، شركة تضامن  الكهرباء  -  25

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195357وفً تارٌخ  12734واالبارغٌر العمٌمه الالزمه الغراض الزراعه ( . ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

المماوالت وانشاء وبٌع الوحدات السكنٌه  بشارة كراس بشارة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  26

وتملن المشروعات السٌاحٌه واالستثمارٌه كالمرى السٌاحٌه والفنادق والسٌارات والمٌام باعمال الوكاله السٌاحٌه والفندلٌه فً مصر 

ن ،  سبك لٌدها برلم   وذلن عند الحصول علً المواصفات الالزمه فً هذا الشان وطبعا للمرارات والموانٌن المنظمه فً هذا الشا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195312وفً تارٌخ  33595

بشارة كراس بشارة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  المماوالت وانشاء وبٌع الوحدات السكنٌه  -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  27

وتملن المشروعات السٌاحٌه واالستثمارٌه كالمرى السٌاحٌه والفنادق والسٌارات والمٌام باعمال الوكاله السٌاحٌه والفندلٌه فً مصر 

واصفات الالزمه فً هذا الشان وطبعا للمرارات والموانٌن المنظمه فً هذا الشان ،  سبك لٌدها برلم   وذلن عند الحصول علً الم

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195312وفً تارٌخ  33595

ومٌة ،  سبك لٌدها بشارة كراس بشارة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط تورٌدات عم -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195318وفً تارٌخ  33595برلم   

بشارة كراس بشارة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها  -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  29

 ف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وص25195318وفً تارٌخ  33595برلم   

طارق مختار  عبدالعال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195331وفً تارٌخ  21172

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195353وفً تارٌخ  15585هانً كمال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195353وفً تارٌخ  15585هانً كمال وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل 25195355وفً تارٌخ  32475خالد عبد الفتاح سٌد احمد سماحة وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 25195355وفً تارٌخ  32475خالد عبد الفتاح سٌد احمد سماحة وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 وع الشركة , وصف التأشٌر: خاصن

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195355وفً تارٌخ  32475دمحم شفٌك عبد الرازق وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25195355ٌوفً تارٌخ  32475دمحم شفٌك عبد الرازق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25195353وفً تارٌخ  15585جورج  وهانى وشرٌكهما ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة 25195353وفً تارٌخ  15585ك لٌدها برلم   هانى وٌصا و شركاه ، سب -  2

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لى: فتحٌة فهمى متٌاس ا 25112توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195353،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكها

الى: الشركة المتحدة لتجارة  26825شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195355،  فى تارٌخ :   -  2

 المالبس ) دمحم سٌد ابراهٌم على وشرٌكه (

الى: جٌرانت ناجى العبد  27932الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة  25195356،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكه

الى: شركة اٌمن احمد  35755شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195312،  فى تارٌخ :   -  4

 مصطفى وشرٌكته

الى: شركة كراس لالنشاء  33595لم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر  25195312،  فى تارٌخ :   -  5

 بشارة كراس بشارة وشركاه -والتعمٌر

الى: شركة كراس لالنشاء  33595توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195312،  فى تارٌخ :   -  6

 بشارة كراس بشارة وشركاه -والتعمٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

فتحٌه فهمى متٌاس ارمانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكة المتضامنة / فتحٌة فهمى متٌاس  -  1

ات ارمانٌوس منفردة ولها حك االٌداع والسحب من البنون والتعامل امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولها اوسع السلط

 25112برلم       25195353وخروج شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -لتحمٌك غرض الشركة

فتحٌه فهمى متٌاس ارمانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكة المتضامنة / فتحٌة فهمى متٌاس  -  2

التعامل امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولها اوسع السلطات ارمانٌوس منفردة ولها حك االٌداع والسحب من البنون و

 25112برلم       25195353وخروج شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -لتحمٌك غرض الشركة

 15585برلم       25195353هانى كمال وٌصا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً للوفاه ، تارٌخ :  -  3

 15585برلم       25195353هانى كمال وٌصا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً للوفاه ، تارٌخ :  -  4

 15585برلم       25195353هانى كمال وٌصا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً للوفاه ، تارٌخ :  -  5

 15585برلم       25195353روج شرٌن موصً للوفاه ، تارٌخ : هانى كمال وٌصا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  6

 2519-2-9داوود بهنان حبٌشى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  7

الصرف لكال من داود تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات  2519-2-28والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى 

    25195353بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة احمد عبدالمرضى كما تم تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 23645برلم   

-2-9نبٌل ولٌم مكسٌموس باسٌلٌوس  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  8

تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال من  2519-2-28والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى  2519

داود بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة احمد عبدالمرضى كما تم تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 23645برلم       25195353

 2519-2-9تاوضروس  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  اٌزٌس صهٌون -  9

تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌكات واذونات الصرف لكال من داود  2519-2-28والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى 

    25195353دالمرضى كما تم تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة احمد عب

 23645برلم   

 2519-2-9ٌاسر ٌسرى بهنان  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  15

ات واذونات الصرف لكال من داود تم تحدٌد من لهم حك التولٌع على الشٌك 2519-2-28والمعتمد من مدٌرٌة تموٌن الماهرة فى 

    25195353بنهان حبٌشً واٌزٌس صهٌون تاوضرس وذلن بعد استمالة احمد عبدالمرضى كما تم تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 23645برلم   

برلم       25195353داوود بهنان حبٌشى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  عضو ونائب رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  11

23645 

    25195353نبٌل ولٌم مكسٌموس باسٌلٌوس  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  عضو ونائب رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  12

 23645برلم   

    25195353اٌزٌس صهٌون تاوضروس  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  عضو ونائب رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  13

 23645  برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195353ٌاسر ٌسرى بهنان  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  عضو ونائب رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  14

23645 

جٌرانت ناجى العبد حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع  للمتضامنٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن  -  15

ة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض من البنون وبٌع اصول الشركة على ان تكون كاف

 27932برلم       25195356وتوكٌل الغٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

نى مجتمعٌن او منفردٌن جٌرانت ناجى العبد حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع  للمتضامنٌن االول والثا -  16

على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض من البنون وبٌع اصول الشركة 

 27932برلم       25195356وتوكٌل الغٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع  للمتضامنٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن مارٌو ٌسرى حافظ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ا -  17

على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض من البنون وبٌع اصول الشركة 

 27932برلم       25195356وتوكٌل الغٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

افظ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع  للمتضامنٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن مارٌو ٌسرى ح -  18

على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اغراضها ولهم حك االلتراض من البنون وبٌع اصول الشركة 

 27932برلم       25195356وتوكٌل الغٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

 27932برلم       25195356جٌرانت ناجى العبد حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  19

 27932برلم       25195356جٌرانت ناجى العبد حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  25

برلم       25195356سرى حافظ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : مارٌو ٌ -  21

27932 

برلم       25195356مارٌو ٌسرى حافظ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  22

27932 

 13913برلم       25195312ن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم رشدى  عبدالونٌس  شركة تضامن  شرٌ -  23

برلم       25195312احمد عبدالمجٌد  عمر  عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  24

13913 

برلم       25195312دمحم احمد عبد المجٌد عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  25

13913 

برلم       25195312دمحم عبدالمجٌد عمر عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  26

13913 

 13913برلم       25195312ٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم رشدى  عبدالون -  27

برلم       25195312احمد عبدالمجٌد  عمر  عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  28

13913 

برلم       25195312رٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبد المجٌد عمر  شركة تضامن  مدٌر و ش -  29

13913 

برلم       25195312دمحم عبدالمجٌد عمر عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  35

13913 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وله ابرام كافه التصرفات والتولٌعات منفردا  دمحم رشدى  عبدالونٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع منفردا -  31

 13913برلم       25195312، تارٌخ : 

احمد عبدالمجٌد  عمر  عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع منفردا وله ابرام كافه التصرفات  -  32

 13913برلم       25195312والتولٌعات منفردا ، تارٌخ : 

عبد المجٌد عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع منفردا وله ابرام كافه التصرفات والتولٌعات دمحم احمد  -  33

 13913برلم       25195312منفردا ، تارٌخ : 

لٌعات دمحم عبدالمجٌد عمر عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع منفردا وله ابرام كافه التصرفات والتو -  34

 13913برلم       25195312منفردا ، تارٌخ : 

 13913برلم       25195312دمحم رشدى  عبدالونٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  35

برلم       25195312احمد عبدالمجٌد  عمر  عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  36

13913 

 13913برلم       25195312دمحم احمد عبد المجٌد عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  37

برلم       25195312دمحم عبدالمجٌد عمر عبدالمجٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  38

13913 

برلم       25195312كة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : احمد مصطفى احمد سلٌمان  شر -  39

35755 

برلم       25195312احمد مصطفى احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  45

35755 

برلم       25195312م كافة حموله ، تارٌخ : احمد مصطفى احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستل -  41

35755 

برلم       25195312احمد مصطفى احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  42

35755 

برلم       25195312احمد مصطفى احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  43

35755 

برلم       25195312احمد مصطفى احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  44

35755 

برلم       25195312نجوى ضاحى عمر محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  45

35755 

برلم       25195312محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  نجوى ضاحى عمر -  46

35755 

برلم       25195312نجوى ضاحى عمر محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  47

35755 

برلم       25195312استلم كافة حموله ، تارٌخ : نجوى ضاحى عمر محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و -  48

35755 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195312نجوى ضاحى عمر محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  49

35755 

برلم       25195312نجوى ضاحى عمر محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  55

35755 

برلم       25195312احمد مصطفى احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  51

35755 

برلم       25195312احمد مصطفى احمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  52

35755 

برلم       25195312حمد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : احمد مصطفى ا -  53

35755 

بشارة كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتوفٌع اتفك جمٌع الشركاء على ان تكون االدارة والتولٌع لكل  -  54

الماظ جاد عبد المسٌح مجتمعٌن او منفردٌن لهم الحك بالنسبه لجمٌع المضاٌا التى  -بشارة كراس بشارة  -من اشرف كراس بشارة 

لرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة تخص الشركة بالصلح واال

والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشأوون فٌما سبك ذكرة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع 

 33595برلم       25195312السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

بشارة كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتوفٌع اتفك جمٌع الشركاء على ان تكون االدارة والتولٌع لكل  -  55

الماظ جاد عبد المسٌح مجتمعٌن او منفردٌن لهم الحك بالنسبه لجمٌع المضاٌا التى  -بشارة كراس بشارة  -من اشرف كراس بشارة 

خص الشركة بالصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة ت

والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشأوون فٌما سبك ذكرة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع 

 33595برلم       25195312كة لها ، تارٌخ : السٌارات بأسم الشركة والمملو

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتوفٌع اتفك جمٌع الشركاء على ان تكون االدارة والتولٌع  -  56

نسبه لجمٌع المضاٌا الماظ جاد عبد المسٌح مجتمعٌن او منفردٌن لهم الحك بال -بشارة كراس بشارة  -لكل من اشرف كراس بشارة 

التى تخص الشركة بالصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات 

المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشأوون فٌما سبك ذكرة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع 

 33595برلم       25195312ٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : الس

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتوفٌع اتفك جمٌع الشركاء على ان تكون االدارة والتولٌع  -  57

ن او منفردٌن لهم الحك بالنسبه لجمٌع المضاٌا الماظ جاد عبد المسٌح مجتمعٌ -بشارة كراس بشارة  -لكل من اشرف كراس بشارة 

التى تخص الشركة بالصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات 

بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشأوون فٌما سبك ذكرة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى 

 33595برلم       25195312السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتوفٌع اتفك جمٌع الشركاء على ان تكون االدارة والتولٌع لكل  -  58

اد عبد المسٌح مجتمعٌن او منفردٌن لهم الحك بالنسبه لجمٌع المضاٌا التى الماظ ج -بشارة كراس بشارة  -من اشرف كراس بشارة 

تخص الشركة بالصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة 

نفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشأوون فٌما سبك ذكرة مجتمعٌن او م

 33595برلم       25195312السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتوفٌع اتفك جمٌع الشركاء على ان تكون االدارة والتولٌع لكل  -  59

الماظ جاد عبد المسٌح مجتمعٌن او منفردٌن لهم الحك بالنسبه لجمٌع المضاٌا التى  -كراس بشارة بشارة  -من اشرف كراس بشارة 

تخص الشركة بالصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بك ذكرة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشأوون فٌما س

 33595برلم       25195312السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لكل من اشرف كراس بشاره و بشاره  -  65

 33595برلم       25195312اظ جاد عبد المسٌح  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : كراس بشاره و الم

بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لكل من اشرف كراس بشاره و بشاره  -  61

 33595برلم       25195312كراس بشاره و الماظ جاد عبد المسٌح  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

بشاره كراس بشاره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله وخروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ،  -  62

 33595برلم       25195318تارٌخ : 

بالعمد ، بشاره كراس بشاره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله وخروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -  63

 33595برلم       25195318تارٌخ : 

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله وخروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ،  -  64

 33595برلم       25195318تارٌخ : 

ة حموله وخروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كاف -  65

 33595برلم       25195318تارٌخ : 
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والنهائٌة لجمٌع الوحدات والعمارات واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولبض االثمان والتسجٌل امام الشهر العمارى ومأمورٌاته 
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مل امام شركة الكهرباء والمٌاه والغاز الطبٌعى وااللرار بصحة التولٌع عل كافة العمود اما جمٌع المحاكم ولهم الحك فى التعا
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وااللرار بصحة التولٌع عل كافة العمود اما جمٌع المحاكم ولهم الحك فى التعامل امام شركة الكهرباء والمٌاه والغاز الطبٌعى 
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النهائٌة لجمٌع الوحدات والعمارات واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولبض االثمان والتسجٌل امام الشهر العمارى ومأمورٌاته و

وااللرار بصحة التولٌع عل كافة العمود اما جمٌع المحاكم ولهم الحك فى التعامل امام شركة الكهرباء والمٌاه والغاز الطبٌعى 

 33595برلم       25195318تعالد والتنازل والتعامل ، تارٌخ : والتلٌفونات من اعمال ال
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التجارٌة ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم الحك ف 

المثول امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض والتولٌع 

 33595برلم       25195318لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : والرهن 
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ك واستالمها واما المخابرات الحربٌة والغرفة فى استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌ

التجارٌة ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم الحك ف 
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اللتراض والتولٌع المثول امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى ا

 33595برلم       25195318والرهن لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً واالحٌاء ووزارة االسكان  -  154

مها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات الحربٌة والغرفة فى استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستال

التجارٌة ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم الحك ف 

ات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض والتولٌع المثول امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌن

 33595برلم       25195318والرهن لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً واالحٌاء ووزارة االسكان  -  155

تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات الحربٌة والغرفة  فى استخراج

التجارٌة ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم الحك ف 

ٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض والتولٌع المثول امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وه

 33595برلم       25195318والرهن لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

واالحٌاء بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً  -  156

ووزارة االسكان فى استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات 

الحربٌة والغرفة التجارٌة ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو 

م الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض ولهم الحك ف المثول اما

 33595برلم       25195318والتولٌع والرهن لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً واالحٌاء   بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  157

ووزارة االسكان فى استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات 

خارج والمحو الحربٌة والغرفة التجارٌة ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال الت

ولهم الحك ف المثول امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض 

 33595برلم       25195318والتولٌع والرهن لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

مسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً واالحٌاء ووزارة جاد مسعد جاد عبدال -  158

االسكان فى استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات الحربٌة 

ضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم والغرفة التجارٌة ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واال

الحك ف المثول امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض 

 33595برلم       25195318والتولٌع والرهن لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

جاد مسعد جاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً واالحٌاء ووزارة  -  159

االسكان فى استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات الحربٌة 

مال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم والغرفة التجارٌة ولبسجل التجارى من اع

الحك ف المثول امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض 

 33595برلم       25195318، تارٌخ : والتولٌع والرهن لحسابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات 

اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً واالحٌاء ووزارة االسكان فى  -  115

ٌة استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات الحربٌة والغرفة التجار

ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم الحك ف المثول 

امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض والتولٌع والرهن 

 33595برلم       25195318البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ :  لحسابهم ولحساب الغٌر امام

اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الصرف الصحى ومع المركز الذكً واالحٌاء ووزارة االسكان فى  -  111

الحربٌة والغرفة التجارٌة  استخراج تراخٌص الهدم والبناء واستالمها واستخراج رخص اشغال الطرٌك واستالمها واما المخابرات

ولبسجل التجارى من اعمال تاسٌس الشركات وتعدٌلها واالضافة والحذف والفسخ واعمال التخارج والمحو ولهم الحك ف المثول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امام الدفاع المدنً والطٌران المدنى وهٌئة االثار والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة ولهم الحك فى االلتراض والتولٌع والرهن 

 33595برلم       25195318سابهم ولحساب الغٌر امام البنون واصدار الشٌكات ، تارٌخ : لح

بشاره كراس بشاره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى  -  112

وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر حكومٌةوصرف 

رور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص الفن واستخراج الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والم

شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر فى كل اوبعض 

 33595برلم       25195318ٌخ : ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تار

بشاره كراس بشاره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى  -  113

وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر حكومٌةوصرف 

ت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص الفن واستخراج الشٌكات والحواال

شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر فى كل اوبعض 

 33595برلم       25195318ص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخ

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى  -  114

او غٌر حكومٌةوصرف وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة 

الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص الفن واستخراج 

شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر فى كل اوبعض 

 33595برلم       25195318لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ :  ماذكرواٌضا

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى  -  115

ن او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر حكومٌةوصرف وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنو

الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص الفن واستخراج 

توكٌل الغٌر فى كل اوبعض شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف 

 33595برلم       25195318ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : 

بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى  -  116

لبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر وحساب جارى وصرف واٌداع و

حكومٌةوصرف الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص 

ٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر الفن واستخراج شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع اله

برلم       25195318فى كل اوبعض ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : 

33595 

ى فتح حساب بنكى بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وفتح االئتمانات ولهم الحك ف -  117

وحساب جارى وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر 

حكومٌةوصرف الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص 

والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر  الفن واستخراج شهادات البٌانات

برلم       25195318فى كل اوبعض ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : 

33595 

متضامن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى  جاد مسعد جاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  118

وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر حكومٌةوصرف 

والفحص الفن واستخراج الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد 

شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر فى كل اوبعض 

 33595برلم       25195318ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : 

سعد جاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى جاد م -  119

وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر حكومٌةوصرف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص الفن واستخراج الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بش

شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر فى كل اوبعض 

 33595برلم       25195318ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : 

اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى  -  125

وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر حكومٌةوصرف 

مٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص الفن واستخراج الشٌكات والحواالت والتأ

شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر فى كل اوبعض 

 33595برلم       25195318ة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : ماذكرواٌضا لهم الحك بالتصرف فالمضاٌا التى تخص الشرك

اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح االئتمانات ولهم الحك فى فتح حساب بنكى وحساب جارى  -  121

ةوصرف وصرف واٌداع ولبض المبالغ المستحمة من جمٌع خزائن البنون او من ا فرد او من اى جهه حكومٌة او غٌر حكومٌ

الشٌكات والحواالت والتأمٌن والحساب الجارى والمرور بشأن السٌارات من استخراج رخص والتجدٌد والفحص الفن واستخراج 

شهادات البٌانات والمخالفات وتمثٌل الشركة امتام جمٌع الهٌئات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم الحك ف توكٌل الغٌر فى كل اوبعض 

 33595برلم       25195318لتصرف فالمضاٌا التى تخص الشركة بالصلح وااللرار ، تارٌخ : ماذكرواٌضا لهم الحك با

بشاره كراس بشاره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر  -  122

ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع  فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل

 33595برلم       25195318وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

ى السٌر بشاره كراس بشاره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك ف -  123

فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع 

 33595برلم       25195318وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى   الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة -  124

السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك 

 33595برلم       25195318رٌخ : فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تا

الماظ جاد عبد المسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى  -  125

م الحك السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن وله

 33595برلم       25195318فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم  -  126

المضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة و

 33595برلم       25195318ولهم الحك فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

ء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم بٌتر جوزٌف صبحى عٌاد مبارن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالنكار واالبرا -  127

الحك فى السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن 

 33595برلم       25195318ولهم الحك فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

جاد مسعد جاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى  -  128

السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك 

 33595برلم       25195318ٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : فى بٌع وشراء وتأجٌر جم

جاد مسعد جاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى  -  129

ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك  السٌر فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما

 33595برلم       25195318فى بٌع وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌر اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى ال -  135

فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع 

 33595برلم       25195318وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

شرٌن  واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وعلى العموم لهم الحك فى السٌر اشرف كراس بشارة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  131

فى جمٌع االجراءات المانونٌة والمضائٌة وللسادة الحك فى توكٌل ما ٌشاءون فٌما سبك ذكره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى بٌع 

 33595برلم       25195318وشراء وتأجٌر جمٌع السٌارات بأسم الشركة والمملوكة لها ، تارٌخ : 

برلم       25195318صالح الدٌن على ناصف دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  132

9429 

-3-11أحمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد بتارٌخ  -  133

 24583برلم       25195325، تارٌخ :  2519-3-24ف  16625د فى الهٌئة العامة للرلابه المالٌة برلم والمعتم 2519

-3-11أحمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد بتارٌخ  -  134

 24583برلم       25195325، تارٌخ :  2519-3-24ف  16625والمعتمد فى الهٌئة العامة للرلابه المالٌة برلم  2519

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15585برلم       25195353جورج  وهانى وشرٌكهما  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 15585برلم       25195353ص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : هانى وٌصا و شركاه  شركة تضامن  ملخ -  2

 15585برلم       25195353جورج  وهانى وشرٌكهما  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 15585برلم       25195353هانى وٌصا و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

برلم       25195353مدحت عبد الملن الٌاس غالى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

24979 

 24979برلم       25195353و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  مدحت عبدالملن  وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل -  6

ورثة فهمى متٌاس ارمانٌوس )فتحٌه فهمى متٌاس وشركاها(  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

 25112برلم       25195353

 25112برلم       25195353ة بسٌطة ، تارٌخ : فتحٌة فهمى متٌاس وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌ -  8

 8677برلم       25195354ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واألتزان الدٌنامٌكى ) ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -  15

 8677برلم       25195354صٌة بسٌطة ، تارٌخ : عنه تو

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واالتزان الدٌنامٌكً  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 8677برلم       25195354



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25195354، تارٌخ :  ورشة أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة -  12

 8677برلم   

 8677برلم       25195354ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واألتزان الدٌنامٌكى ) ٌوسف عطا ٌوسف وشرٌكه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  14

 8677برلم       25195354تارٌخ :  شركة تضامن ،

أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة واالتزان الدٌنامٌكً  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 8677برلم       25195354

    25195354ورشة أوالد عطا ٌوسف ألعمال الخراطة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

 8677برلم   

الشركة المتحدة لالستٌراد والتصدٌر) دمحم سٌد ابراهٌم علً وعاطف هارون سلٌمان(  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  17

 26825برلم       25195355شركة تضامن ، تارٌخ : 

ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  الشركة المتحدة لتجارة المالبس ) دمحم سٌد ابراهٌم على وشرٌكه (  شركة تضامن  -  18

 26825برلم       25195355تارٌخ : 

 25296برلم       25195356عصام حلمى فهٌم  وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  19

 27932برلم       25195356جٌرانت ناجى العبد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 27932برلم       25195356جٌرانت ناجى العبد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

برلم       25195357دمحم دمحم فتحى مصطفى احمد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

29937 

برلم       25195357لفتاح دٌاب وشركائه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ماجد صالح عبدا -  23

12734 

برلم       25195357ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

12734 

برلم       25195357ضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشركائه  شركة ت -  25

12734 

برلم       25195357ماجد صالح عبدالفتاح دٌاب وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  26

12734 

برلم       25195312ارٌخ : شركة اٌمن احمد مصطفى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، ت -  27

35755 

برلم       25195312شركة اٌمن احمد مصطفى وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  28

35755 

برلم       25195312شركة اٌمن احمد مصطفى وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  29

35755 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بشارة كراس بشارة وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  35

 33595برلم       25195312

بشارة كراس بشارة وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  31

 33595برلم       25195312

 13913برلم       25195312دمحم عبدالمجٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

 13913برلم       25195312دمحم عبدالمجٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

 27422برلم       25195313اٌمن عاشور وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

بشارة كراس بشارة وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -شركة كراس لالنشاء والتعمٌر -  35

 33595برلم       25195318

بشارة كراس بشارة وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -ء والتعمٌرشركة كراس لالنشا -  36

 33595برلم       25195318

برلم       25195318جمال الدٌن على ناصف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  37

9429 

عبد الرازق عبد الستار ٌوسف حمزة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة شركه خالد حسٌن محمود حسن وشرٌكة  -  38

 35791برلم       25195319تضامن ، تارٌخ : 

برلم       25195325السعودٌه المصرٌه لتداول االوراق المالٌه  شركة مساهمة  مجلس ادارة شركة مساهمة ، تارٌخ :  -  39

24583 

داول االوراق المالٌه  ) سهم للوساطه فى االوراق المالٌه (  شركة مساهمة  مجلس ادارة شركة الشركه السعودٌه المصرٌه لت -  45

 24583برلم       25195325مساهمة ، تارٌخ : 

برلم       25195331طارق مختار  عبدالعال وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

21172 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 27994برلم       25195353، تارٌخ :  639  2524-4-2مٌنا حنا فهمً جندي  سارىحتى  -  1

 19775برلم       25195354، تارٌخ :  646  2522-9-27كمال رمزى عبدالسٌد منصور  سارى حتى  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 17994برلم       25195354، تارٌخ :  648عبد الجواد عمر دمحم احمد     -  3

 17994برلم       25195354، تارٌخ :  649عبد الجواد عمر دمحم احمد     -  4

 17994برلم       25195354، تارٌخ :  655  2525-15-15عبد الجواد عمر دمحم احمد  سارى حتى  -  5

 27958برلم       25195354، تارٌخ :  653عمرو دمحم فؤاد توفٌك     -  6

 27958برلم       25195354، تارٌخ :  653  2524-3-2عمرو دمحم فؤاد توفٌك  سارى حتى  -  7

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  677سعد زغلول احمد سالم     -  8

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  678حمد سالم    سعد زغلول ا -  9

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  679سعد زغلول احمد سالم     -  15

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  685  2519-15-2سعد زغلول احمد سالم  سارى حتى  -  11

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  677مكتب سعد للهندسه  والمماوالت     -  12

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  678مكتب سعد للهندسه  والمماوالت     -  13

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  679مكتب سعد للهندسه  والمماوالت     -  14

 16899برلم       25195356، تارٌخ :  685  2519-15-2المماوالت  سارى حتى مكتب سعد للهندسه  و -  15

 25784برلم       25195356، تارٌخ :  695  2519-11-3فٌكتور فٌلٌب صلٌب ٌوسف  سارى حتى  -  16

 27192برلم       25195356، تارٌخ :  683  2522 -5 -27مؤسسة وهدان  سارى حتى  -  17

 27192برلم       25195356، تارٌخ :  683  2522 -5 -27اب الترفٌهٌة  سارى حتى وهدان لاللع -  18

 3225برلم       25195356، تارٌخ :  696سعد احمد حسٌن     -  19

 3225برلم       25195356، تارٌخ :  697  2521-12-12سعد احمد حسٌن  سارى حتى  -  25

 21113برلم       25195356، تارٌخ :  674  2524-1-27خالد محمود دمحم دمحم  سارى حتى  -  21

 21113برلم       25195356، تارٌخ :  674  2524-1-27خالد محمود دمحم دمحم  سارى حتى  -  22

 15589برلم       25195356، تارٌخ :  675  2524-3-9سلٌمان ابسخرون  سلٌمان  سارى حتى  -  23

 9439برلم       25195315، تارٌخ :  718  2522 -9 -4تى نورالدٌن محمود متولى  سارى ح -  24
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