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 لسم -مراكب ، بجهة : مسطح االنفوشً امام مطعم سمكمن 

عن  221754برلم  22192324، لٌد فى  122220222عماد مورٌس جمٌل اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -شارع علً شٌحه و الكنوز سابما الرصافة  16مفروشات ، بجهة : 

عن بٌع حداٌد و  221752برلم  22192324، لٌد فى  122220222ي حامد ممرب سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مبر -  123

 لسم -بوٌات ، بجهة : زاوٌة عبد المادر بحري خلف محطه السكه الحدٌد 

عن مكتب  221725برلم  22192317، لٌد فى  322220222دمحم موسً ابراهٌم موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -الوردٌان  -شارع المكس  181مماوالت نمل ، بجهة : 

عن بٌع اكٌاس  221775برلم  22192331، لٌد فى  52220222عماد شعبان علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لسم -بالستٌن و منتجات ورلٌة ، بجهة : شارع اسماء بنت ابً بكر متفرع من عادل المصري 

عن  221672برلم  22192325، لٌد فى  1222220222محمود عبد الرازق محمود عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم -الوردٌان  -شارع االهوازى  152مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال المماوالت ، بجهة : 

عن بٌع  221697برلم  22192312، لٌد فى  122220222ماٌكل مٌخائٌل تاوضروس ملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 لسم -ملن عٌسً دمحم حمد هنداوي  -خضار بالتجزئة ، بجهة : اول مخزن الزٌت بجوار منزل العمده حمد هنداوي 

عن مماوالت ،  221719برلم  22192314، لٌد فى  1222220222دمحم احمد عوض هللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 لسم - 21ارع ابو بكر الصدٌك بجوار دار حلٌمه السعدٌه الكٌلو بجهة : ش

عن تصنٌع و بٌع  221732برلم  22192318، لٌد فى  122220222السٌد مرعً دمحم شولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 لسم -الوردٌان  -شارع ابن سالم  62جٌالتً ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة  221762برلم  22192326، لٌد فى  252220222، رأس ماله ،  سعٌد سمٌر زكً حبٌش  ، تاجر فرد  -  112

 لسم -غربال  -شارع دمحم نصحً  8: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تمدٌم  221767برلم  22192327، لٌد فى  122220222مٌنا جورج فرج ٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -شارع بدوي  4المشروبات الساخنة ، بجهة : 

عن لحام  221777برلم  22192331، لٌد فى  522220222ٌمن دمحم سعٌد عبدهللا سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  112

 لسم -شارع دمحم الشافعً  16معادن ، بجهة : 

عن ادوات  221665برلم  22192324، لٌد فى  122220222امل عبدالمنعم دمحم ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -شارع الجزائر  37ة ، بجهة : صحٌ

، لٌد فى  522220222عبدهللا ابراهٌم سعد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ابوزٌد للتعبئة و تغلٌف المواد الغذائٌة  -  114

 لسم -عن الامة و تشغٌل مصنع لتعبئة و تغلٌف المواد الغذائٌة ، بجهة : ابٌس المرٌة العاشرة  221679برلم  22192312

عن  221692برلم  22192311، لٌد فى  122220222سامً سلٌمان صادق سلٌمان جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -كافترٌا للمشروبات الساخنه و البارده ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار مدرسة االورمان ابو ٌوسف 

عن بٌع احذٌة  221721برلم  22192312، لٌد فى  122220222رأس ماله ،  عمرو سٌد دمحم عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ،  -  116

 لسم - 9محل  1، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح مول الٌكس ستً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

هربائٌة و معدات مراكز خدمة سٌارات  ،رأس مالها   ٌحً دمحم عبده شرٌف و شركاه   شركة  ،  تورٌدات مٌكانٌكٌة و ك -  1

، عن تورٌدات مٌكانٌكٌة و كهربائٌة و معدات مراكز خدمة سٌارات ،  221737برلم  22192319،لٌدت فى  12222220222

 لسم -اعلً كافتٌرٌا عتوله  -بجهة : العجمً شارع البٌطاش الرئٌسً 

جابر حسن و شركائها   شركة  ،  اصالح البوتجازات و السخانات و الغساالت  ،رأس  ورثة ابراهٌم دمحم ابراهٌم وعنهم نجٌه -  2

شارع  12، عن اصالح البوتجازات و السخانات و الغساالت ، بجهة :  221765برلم  22192326،لٌدت فى  5220222مالها   

 لسم -ابن جامع متفرع من شارع ابن تومرت امبروزوا 

ورثة حسن دمحم ٌس ) احمد حسن دمحم ٌس و شركاه (   شركة  ،  تحضٌر و بٌع المشروبات الباردة و الساخنة ) بوفٌه (  ،رأس  -  3

، عن تحضٌر و بٌع المشروبات الباردة و الساخنة ) بوفٌه ( ، بجهة :  221695برلم  22192312،لٌدت فى  32220222مالها   

 لسم -امبروزو  -مع شارع ابن جا 25المحا الكائن 

شركة شمس الدٌن دمحم السٌد الجمال و عماد شعبان عبدهللا عبدالحمٌد و شركائهم   شركة  ،  ادارة و تشغٌل و استغالل  -  4

، عن ادارة و تشغٌل و استغالل  221674برلم  22192327،لٌدت فى  122220222المطاعم و الكافٌهات  ،رأس مالها   

 لسم -شارع النصر  31، بجهة : المطاعم و الكافٌهات 

طه صمر بدوي و شرٌكه   شركة  ،  تجارة و توزٌع و تعبئة و  -شركة صمر لتجارة و توزٌع و تعبئة و تغلٌف المواد الغذائٌة  -  5

ف ، عن تجارة و توزٌع و تعبئة و تغٌل 221764برلم  22192326،لٌدت فى  122220222تغٌلف المواد الغذائٌة  ،رأس مالها   

 لسم -متفرع من شارع عٌن شمس  41المواد الغذائٌة ، بجهة : شارع مسجد عباد الرحمن رلم 

فرٌدة غطاس سرٌان و شركاها   شركة  ،  تجارة خٌش  ،رأس مالها    -ورثة المرحوم / فرج عبده ممار ابوالحصٌن  -  6

 لسم -غٌط العنب  -شارع الكروم  16، عن تجارة خٌش ، بجهة :  221772برلم  22192327،لٌدت فى  522220222



 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

احمد السٌد احمد خلٌل و شرٌكه   شركة  ،   خدمات لوجٌستٌة فً مجال الشحن و التفرٌغ و النمل الداخلً  ،رأس مالها    -  7

، عن خدمات لوجٌستٌة فً مجال الشحن و التفرٌغ و النمل الداخلً ، بجهة  221678برلم  22192327،لٌدت فى  2522220222

 لسم -أ شارع النصر  14 :

 22192326،لٌدت فى  122220222دمحم فؤاد دمحم مرهف و شرٌكه   شركة  ،  مشروبات بارده و ساخنه  ،رأس مالها    -  8

 لسم -شارع الجزائر  38، عن مشروبات بارده و ساخنه ، بجهة :  221673برلم 

،لٌدت فى  122220222ت و االستثمار العماري  ،رأس مالها   انجً ممدوح و شركاه   شركة  ،  شراء و تجارة العمارا -  9

بالدور الثانً علوي  3، عن شراء و تجارة العمارات و االستثمار العماري ، بجهة : حجرة بالشمة رلم  221728برلم  22192313

 لسم -محطة الرمل  -مٌدان سعد زغلول  7بالعمار 

،لٌدت فى  1222220222انتاج و تصنٌع الخبز البلدي ) نصف الً (  ،رأس مالها     دمحم جادهللا ادرٌس و شركاه   شركة  ، -  12

، عن انتاج و تصنٌع الخبز البلدي ) نصف الً ( ، بجهة : شارع عمر المختار بجوار سنترال الفتح  221728برلم  22192317

 لسم -زاوٌة عبدالمادر بحري 

اٌجار و ادارة االماكن الترفٌهٌة و تجارة لعب االطفال ) عدا االلعاب االلكترونٌة و   هبه هللا عبدالسالم و شركاءها   شركة  ، -  11

، عن اٌجار و ادارة االماكن الترفٌهٌة و تجارة  221746برلم  22192321،لٌدت فى  1222220222االنترنت (  ،رأس مالها   

طرٌك اسكندرٌة مطروح شمة  1985ع االحمدي العجمً الكٌلو لعب االطفال ) عدا االلعاب االلكترونٌة و االنترنت ( ، بجهة : شار

 لسم - 1

برلم  22192326،لٌدت فى  5222220222محمود السٌد دمحم و شرٌكه   شركة  ،  مكتب رحالت داخلٌة  ،رأس مالها    -  12

 لسم -الول ٌمٌن الصاعد الدور ا -شارع زاوٌة الملعً مبنً النصر االداري  5، عن مكتب رحالت داخلٌة ، بجهة :  221759

،لٌدت فى  522220222حماده اسماعٌل دمحم ٌوسف و شركاؤه   شركة  ،  بٌع المالبس الجاهزة الشعبٌة  ،رأس مالها    -  13

 لسم -شارع سعد زغلول محطة الرمل  47، عن بٌع المالبس الجاهزة الشعبٌة ، بجهة :  221758برلم  22192325

   ــــــــــــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    22192323، وفى تارٌخ    186392احمد على دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 رعالغاء الف

تم محو/شطب السجل     22192314، وفى تارٌخ    167858دمحم محروس احمد هالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

م ت   22192321، وفى تارٌخ    189722أحمد دمحم المبارى عبد الخالك خمٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  الغاء الفرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22192321، وفى تارٌخ    173594طارق فؤاد على امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    22192324، وفى تارٌخ    142825السٌد فروٌز امٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192324، وفى تارٌخ    126823جمال نظٌر نصٌف جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192325، وفى تارٌخ    161341لٌده برلم : حسنً تونً الحضري دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 7

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22192325، وفى تارٌخ    153393نجٌب حبٌب ابوالخل عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22192326، وفى تارٌخ    182962عبد العزٌز حسن عبد الغنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  حسن   - 9

 السجل  الغاء الرئٌسً االخر

تم    22192326، وفى تارٌخ    185185صباح عبد الرحمن عبد العزٌز على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 مر محو بسبب ترن التجارة نهائٌامحو/شطب السجل  شطب با

تم محو/شطب السجل     22192326، وفى تارٌخ    182782ابراهٌم دمحم ابراهٌم توفٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22192327، وفى تارٌخ    189547عبد الموى السٌد رزق مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  الغاء الرئٌسً االخر

تم محو/شطب    22192327، وفى تارٌخ    176394مجدى دمحم سالمه ابو الخٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 امر محو بسبب ترن التجارة نهائٌاالسجل  شطب ب

تم محو/شطب السجل  شطب    22192327، وفى تارٌخ    126978فرج  عبده ممار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 بامر محو بسبب وفاة التاجر و تكوٌن شركة بٌن الورثة

تم محو/شطب السجل     22192327، وفى تارٌخ    161128دمحم السٌد خمٌس عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22192328، وفى تارٌخ    58326محٌى الدٌن خٌر الدٌن عبد المولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   22192323وفً تارٌخ ،   185212منى احمد شولى احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192323وفً تارٌخ ،   137722لٌده برلم حجازى عٌد حجازى  تاجر فرد ،، سبك  -  2

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصف   22192323وفً تارٌخ ،   222582اسامه دمحم الصافً ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5222220222أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192323وفً تارٌخ ،   187551مٌنا دٌاب دٌب واصف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   196281عبدالمطلب عبدالهادي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عبدالمنطلب عبدالمجٌد -عبدالهادي للمماوالت  -  5

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192324

تعدٌل رأس المال , تم   22192324وفً تارٌخ ،   187652سامً السٌد عبد اللطٌف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

حسام الدٌن احمد دمحم احمد الدٌب)الدٌب للتورٌدات العمومٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف الت  22192324وفً تارٌخ ،   192512

 جنٌه   5222220222،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192324وفً تارٌخ ،   154165احمد محمود احمد  خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192325وفً تارٌخ ،   185365تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مٌنا نبٌل عزٌز مٌخائٌل  -  9

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192325وفً تارٌخ ،   192629عبد النبى فؤاد دامى سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   1222220222ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192325وفً تارٌخ ،   152862عصام خلف متولى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192325وفً تارٌخ ،   177321مود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد عبد الرازق مح -  12

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192326وفً تارٌخ ،   222269اشرف فنٌار لمعً صدٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192326وفً تارٌخ ،   127249سعٌد دمحم ضاحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   212220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192327وفً تارٌخ ،   142962ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خمٌس احمد دمحم مبرون الروب -  15

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   183223مصطفى مصطفى حامد الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -منشأه الجندى الصناعٌه  -  16

 جنٌه   2222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192327

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192312وفً تارٌخ ،   151352دمحم فوزى محمود سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192312وفً تارٌخ ،   192827اشرف دمحم مسعود البهواشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   3222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192311وفً تارٌخ ،   196646عمرو دمحم نجٌب الشندي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192311وفً تارٌخ ،   179124دمحم زاهر ابو النور علً طاحون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192311وفً تارٌخ ،   179124صحح الى/دمحم زاهد ابو النور علً طاحون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192311وفً تارٌخ ،   184684دمحم عبد هللا دمحم حسن عبد الخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   122220222ال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192311وفً تارٌخ ،   131127احمد حبٌب دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192311وفً تارٌخ ،   184123م جرجس كمال ٌوسف بسخرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  24

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192311وفً تارٌخ ،   124462اٌهاب دمحم حماد عبدالجلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   12212220222ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل   22192311وفً تارٌخ ،   124462اٌهاب سنتر )اٌهاب دمحم حماد عبد الجلٌل (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   12212220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192312وفً تارٌخ ،   161227تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  صفوت السٌد محمود خلٌل  -  27

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192312وفً تارٌخ ،   123578سمٌر  عطٌه  ابوجدٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5222220222شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192312وفً تارٌخ ،   157168جابر السٌد خطاب عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192312وفً تارٌخ ،   186249ه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد حسن على اسماعٌل خضر -  32

 جنٌه   252220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192313وفً تارٌخ ،   176129مٌرفت رمزى الدٌب عبد الشهٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192313وفً تارٌخ ،   134533فرحات ابراهٌم دمحم عطٌه حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192313وفً تارٌخ ،   117975كندر مٌخائٌل سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نبٌل اس -  33

 جنٌه   252220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  22192313وفً تارٌخ ،   178759خالد دمحم السٌد عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  22192313وفً تارٌخ ،   178759ٌعدل لٌصبح/خالد دمحم السٌد لتورٌد لطع غٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   2222220222ماله ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس



 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 رأس المال , وصف   22192313وفً تارٌخ ،   194772مجدى سمٌح شفان حنس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192313ً تارٌخ ، وف  175843احمد السٌد دمحم سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   12222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192313وفً تارٌخ ،   98728صالح صابر محمود الغزاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   2522220222اله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192313وفً تارٌخ ،   92431ابراهٌم عبدالعزٌز اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192313وفً تارٌخ ،   193272عٌد فتوح محمود احمد طلحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

سامح لبٌصً دمحم عوض   -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  -  41

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   22192314وفً تارٌخ ،   193226تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   1222220222لٌصبح رأس ماله ،

 

سامح لبٌصً دمحم عوض   -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  -  42

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   22192314وفً تارٌخ ،   193226تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   1222220222لٌصبح رأس ماله ،

 

سامح لبٌصى دمحم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت  -  43

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   22192314وفً تارٌخ ،   193226برلم 

 جنٌه   1222220222،

وفً   193226مؤسسة المبٌصى لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -سامح لبٌصى دمحم عوض  -  44

 جنٌه   1222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   22192314تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192314وفً تارٌخ ،   186326عبده سعد نعٌم عبد الموى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192317وفً تارٌخ ،   167722تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  السٌد احمد ابوالعال مهران  -  46

 جنٌه   52222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192317وفً تارٌخ ،   139955ماجد الفونس ولٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   5222220222:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192318وفً تارٌخ ،   195147دمحم صابر ابراهٌم حسان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192318وفً تارٌخ ،   177381جمال البسٌونى لطب جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  22192319وفً تارٌخ ،   193525دمحم جابر دمحم جالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

علوانى دمحم علوانى دمحم  تاجر فرد ،،  -تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه علوانى لالستٌراد والتصدٌر وتجاره الكٌماوٌات  -  51

ٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعد  22192319وفً تارٌخ ،   167887سبك لٌده برلم 

 جنٌه   5222220222،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192319وفً تارٌخ ،   167887علوانً دمحم علوانً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192319وفً تارٌخ ،   185726مجدى توفٌك خلٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192319وفً تارٌخ ،   137126ابوالخٌر دمحم عبده زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192319وفً تارٌخ ،   192696دمحم احمد عطٌة احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192322وفً تارٌخ ،   198199عبدالحمٌد كمال عثمان احمد عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   22222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192321 وفً تارٌخ ،  221292اسالم اٌمن كمال السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192321وفً تارٌخ ،   192983حمدي دمحم ابراهٌم دمحم الدماطً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   5222220222ه ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال   22192321وفً تارٌخ ،   184272اسالم دمحم خمٌس عبد الجٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192321وفً تارٌخ ،   195532برلم احمد علً غنٌم سالم غنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  62

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192321وفً تارٌخ ،   171222وائل علً احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1222220222ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192321وفً تارٌخ ،   152581دمحم حسٌن حسٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192324وفً تارٌخ ،   176125بك لٌده برلم ابراهٌم جابر ابراهٌم ابراهٌم عجور  تاجر فرد ،، س -  63

 جنٌه   522220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192324وفً تارٌخ ،   183272على دمحم على السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   1222220222المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   22192324وفً تارٌخ ،   165413دمحم ابوالفتح محمود نصر ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ   221483حسن فضل انور منصور عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  - الفضل لالنتاج الحٌوانً و لاللبان -  66

 جنٌه   32222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192324، 



 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 رأس المال ,   22192324وفً تارٌخ ،   166664ٌوسف مٌخائٌل ٌوسف غبلاير  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192324وفً تارٌخ ،   143268عبد الاله دمحم محى الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192324وفً تارٌخ ،   118787عٌد فرحات دمحم لناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192325وفً تارٌخ ،   221645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   522220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192325وفً تارٌخ ،   221645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   522220222المال لٌصبح رأس ماله ، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   22192325وفً تارٌخ ،   178424مصطفى السٌد دمحم عطا هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192325وفً تارٌخ ،   192718لٌده برلم  عبٌر عباس مرسى أحمد  تاجر فرد ،، سبك -  73

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192325وفً تارٌخ ،   159654كافتٌترٌا االخالص /خالد بخٌت خالد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   122220222:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   22192325وفً تارٌخ ،   149862عمرو عبدالفتاح احمد خالد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192325وفً تارٌخ ،   149862ل الرخام والجرانٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الجوهره للمماوالت واعما -  76

 جنٌه   1222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , وصف تم تعدٌل رأ  22192325وفً تارٌخ ،   221752مبري حامد ممرب سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تاجر فرد ،، سبك لٌده   ZAHER PLAST -زاهر بالست  -اضافة االسم التجاري / اسامه السٌد سٌد احمد عبدالحمٌد زاهر  -  78

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   22192326وفً تارٌخ ،   195652برلم 

 جنٌه   2522220222،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192326وفً تارٌخ ،   195652احمد عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسامه السٌد سٌد  -  79

 جنٌه   2522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  22192326وفً تارٌخ ،   191622احمد عبد الرازق دمحم عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192327وفً تارٌخ ،   197934دمحم دسولً احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192327وفً تارٌخ ،   174238انى العزازى العزازى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ه -  82

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   22192327وفً تارٌخ ،   176492شعبان احمد على احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

شعبان للخدمات البترولٌه والمماوالت المتكامله  تاجر فرد ،، سبك  -تعدٌل االسم التجارى إلى / شعبان احمد على احمد دمحم  -  84

رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل   22192327وفً تارٌخ ،   176492لٌده برلم 

 جنٌه   1222220222،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192328وفً تارٌخ ،   192631مجدى حلمى تسعاوى عوٌضه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192328وفً تارٌخ ،   169548حمود دمحم دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم م -  86

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  22192328وفً تارٌخ ،   198588كرٌم سمٌر السٌد دمحم سٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   12222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192331وفً تارٌخ ،   221492شعبان سعٌد غنٌمً دمحم البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

  جنٌه  422220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  221659اٌات عبدالحكم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -شارع مسجد تبارن امام مسجد الصابرٌن  1885الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسف الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  137762محمود احمد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -شارع حامد ابو جمعه  2الـتأشٌر:   ، 

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأ 22192323وفً تارٌخ  186392احمد على دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

و  12227لسم المنتزة و المودع برلم  -لبٌع الجٌالتى  -عصافره بحرى  - 45شارع  3، الغاء الرئٌسى االخر الكائن / عمار رلم 

 دائم 186392الممٌد برلم تابع 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 22192323وفً تارٌخ  221658دمحم عدلً حسن دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل بحري شارع الخلفاء الراشدٌن امام النمل و الهندسة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  192678دمحم احمد على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 خورشٌد -شارع معاذ بن جبل الزواٌده  33الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  199694على كامل عبدالفتاح عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم -ش مسجد العطارٌن  44الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192323تارٌخ وفً  185212منى احمد شولى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / المرٌة الثامنه 



 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 العنوان , وصف  22192323وفً تارٌخ  137762محمود احمد عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 1987لسم المنشٌة و نشاطه / نفس نشاط الرئٌس و اودع برلم اٌداع  -ه شارع حامد ابو جمع 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

 دائم 137762و لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  197177احمد دمحم ابوالعارف بنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم -امام مسجد احمد  -وري خلف مدرسة مراٌف الكاف -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع مراٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  197177احمد دمحم ابوالعارف بنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 دائم 197177م تابع و لٌد برل 2219لسم العامرٌة و اودع برلم  -خلف مبره العصافرة  21الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  221665امل عبدالمنعم دمحم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -شارع الجزائر  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  221662اسماء علً دمحم بدوي الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -شارع ابراهٌم سٌد احمد من زٌن العابدٌن  22وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  221663عاصم شعبان دمحم موسى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  لسم -عزبه العراوه  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش المدٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  221661حمدي دمحم علً االدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -شارع دمحم الشافعً  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  221662اسالم سعٌد حسنٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -شارع المدرسه االٌطالٌه  1الـتأشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 22192324وفً تارٌخ  197177احمد دمحم ابوالعارف بنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -خلف مبره العصافرة  21الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  221664ٌوسف نورالدٌن خالد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع مخزن الزٌت امام محل دمحم لالسمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22192325وفً تارٌخ  221672محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد الرازق  -  18

 لسم  -الوردٌان  -شارع االهوازى  152وصف الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان 22192325وفً تارٌخ  221671عبدالناصر عبدالمنعم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -, وصف الـتأشٌر:   ، شمة دور ارضً خخلف مدرسة النورس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  177321احمد عبد الرازق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -الوردٌان  -شارع ابن عمٌل  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

وفً تارٌخ  187273مؤسسه الخلٌلى لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌم عبده فرغلىدمحم خلٌل ابراه -  21

عمارة لصر  -شارع رشدي باشا  35تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر كائن /  22192325

و لٌد برلم تابع  2258و راس ماله / مائة الف جنٌه الغٌر واودع برلم لسم الرمل و نشاطه / بٌع مالبس جاهزة  -رشدي  -العروبه 

 دائم 187273

وفً تارٌخ  187273مؤسسه الخلٌلى لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم خلٌل ابراهٌم عبده فرغلى -  22

لسم الرمل و المودع  -ش رشدي عمارة العروبة  35ئن / تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكا 22192325

 دائم 187273و الممٌد برلم تابع  12821برلم 



 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

وفً تارٌخ  187273مؤسسه الخلٌلى لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم خلٌل ابراهٌم عبده فرغلى -  23

رشدي و المودع  -شارع المس ابادٌر  5لغاء محل الرئٌسً االخر الكائن/ تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ا 22192325

 دائم 187273و الممٌد برلم تابع  9295برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  193634احمد حامد دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم-البٌطاش  -ٌك اسكندرٌه مطروح امام الحدٌد والصلب الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً  / طر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  193634احمد حامد دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 دائم 193634و الممٌد برلم تابع  4825الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  221669نس ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبره احمد ٌو -  26

 لسم  -الـتأشٌر:   ، عزبة الهجانه اول مخزن الزٌت بجوار صٌدلٌة د / دمحم شحات 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 22192325وفً تارٌخ  221672حمدي سعٌد شحاته السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 لسم  -شارع بالل ابن رباح ابو ٌوسف لبلً  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  187273دمحم خلٌل ابراهٌم عبده فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 لسم  -رشدي  -عمارة لصر العروبه  -شارع رشدي باشا  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  187273دمحم خلٌل ابراهٌم عبده فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

لسم العطارٌن و نشاطه / استٌراد و تصدٌر و بٌع المالبس الجاهزة و تارٌخ االفتتاح -شارع سعد زغلول  22الـتأشٌر:   ،  

 مدائ 187273و ممٌد برلم  2211/5/8

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  221666صالح دمحم عوض علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -الـتأشٌر:   ، نجع العرجً خلف المعداوي امام منصور شٌفورلٌة طرٌك مصر االسكندرٌة الصحراوي 

تم  22192325وفً تارٌخ  194997تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم دمحم دمحم عفٌفى ، -عفٌفى لتصنٌع االخشاب  -  31

 -شرق المنطمة الصناعٌة الثانٌة  18بلون  52تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / العمار رلم 

، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم دمحم دمحم عفٌفى  -تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / عفٌفى لتصنٌع االخشاب  -  32

شرق  18بلون  52تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / العمار رلم  22192325وفً تارٌخ  194997

 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  221668رشا عبداللطٌف دمحم عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الناصرٌة المدٌمه نجع حفٌظ بجوار ورشة دمحم السمكري 

تعدٌل االسم التجارى الً / حماده بسٌونى واعر عامر ) الواعر لالستٌراد و التجاره ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 -شمة  -شارع ثابت بن لره  99وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / تم تعدٌل العنوان ,  22192325وفً تارٌخ  167898

 لسم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192325وفً تارٌخ  167898حماده بسٌونً واعر عامر الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -شمة  -شارع ثابت بن لره  99وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  162922ابراهٌم السٌد علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -ابو ٌوسف  -شمة الدور االول علوي  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع المشتل غرب الكوثر 

دٌر والتجاره )حماده بسٌونى واعر عامر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اضافه االسم التجارى / الواعر لالستٌراد والتص -  37

 -شمة  -شارع ثابت بن لره  99تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  22192325وفً تارٌخ  167898

 لسم 



 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 العنوان , وصف  22192325ارٌخ وفً ت 221667دمحم محسن سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع الشرلاوي العامرٌة اول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  182694احمد محمود عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

لسم سٌدي جابر و المودع برلم  -سموحه  -مام محطه سٌدى جابر شارع بهاء الدٌن الغتورى ا 37الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن / 

 دائم 182694و الممٌد برلم تابع  7579

تم تعدٌل العنوان ,  22192326وفً تارٌخ  166729احمد المرسً دمحم حسن الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

لسم المنتزة و  -الفلكً  -امام سنتر الصاوي التعلٌمً  12طع شارع تما 14وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع 

 دائم 166729و لٌد برلم تابع  2152نشاطه / تعٌئة و توزٌع منظفات و راس ماله / عشرة االف جنٌة و اودع برلم 

عدٌل العنوان , تم ت 22192326وفً تارٌخ  185628باسم مجدى جرجس بمطر جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -شارع ابن رحمون  14وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

 185628باسم مجدى جرجس بمطر جرجس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌضاف الى االسم التجارى )البمطر للرحالت -  42

 لسم  -شارع ابن رحمون  14الً /  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 22192326وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  221677تامر عبدالحمٌد عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -شارع الرند و حاره همام غٌط العنب  145الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22192327وفً تارٌخ  147218حسام الدٌن عتبدالمنعم عبدالتواب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -حاره عاطفه بالل من اسماعٌل مهنا  2, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192327وفً تارٌخ  166729  احمد المرسً دمحم حسن الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  45

 لسم  -الفلكً  -امام سنتر الصاوي التعلٌمً  12تماطع شارع  14وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192327وفً تارٌخ  166729احمد المرسً دمحم حسن الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

السٌوف شماعه شارع جبرٌل شماعه عماره الروضه متفرع من شارع جمٌله بو حرٌد امام مسجد الجمعٌه  وصف الـتأشٌر:   ،

لسم و نشاطه  تعبئة وتوزٌع منظفات و االستٌراد والتصدٌر وتورٌدات فً مجال نشاط المنظفات الصناعٌة و تارٌخ  -الشرعٌه 

 2224/12/22االفتتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  221675فرد ،  سبك لٌده برلم     عبٌر حسن ابراهٌم احمد ، تاجر -  47

 لسم -الرئٌسً لبل البوابه اعلً كافترٌا الواحه  27الـتأشٌر:   ، اكتوبر شارع 

نوان تم تعدٌل الع 22192327وفً تارٌخ  221346عبدالرحمن عبدالواحد مصطفً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 لسم -, وصف الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الً  / طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار كازٌون ماركت 

عبدالرحمن عبدالواحد  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز عبدالرحمن لمستلزمات الحاسب االلً و كامٌرات المرالبة  -  49

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192327ً تارٌخ وف 221346مصطفً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 لسم -توضٌح العنوان الً  / طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار كازٌون ماركت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  221676مرٌم فاروق ذكً سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم -ه امام ممهً سعٌد السٌد بعد مولف االتوبٌس الـتأشٌر:   ، الناصرٌه المدٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221682دمحم عادل دمحم سالمه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -بالدور االرضً بالمركز التجاري عجمً ستارمول  S72الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221683وض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صافً ناصف رحٌم ع -  52

 لسم  - 3الـتأشٌر:   ، مدخل الناصرٌة المدٌمه بجوار حً العامرٌة محل رلم 



 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

وفً تارٌخ  221679   عبدهللا ابراهٌم سعد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -ابوزٌد للتعبئة و تغلٌف المواد الغذائٌة  -  53

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌة العاشرة  22192312

تم  22192312وفً تارٌخ  221685السٌد مبرون حامد دمحم الجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الجمٌل للرحالت  -  54

 لسم  -سالم عٌد بملكه بجوار ابوبكر الرازي االبتدائٌة  تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابوٌوٌف لبلً شارع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221686نٌفٌن دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -خلف الجامع الكبٌر  21الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221682سبك لٌده برلم    سامح اسماعٌل حمٌدو نوح ، تاجر فرد ،   -  56

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع كنٌسه االلباط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  151352دمحم فوزى محمود سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لسم  -شارع تنظٌم البحرٌة  51و  58الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192312وفً تارٌخ  221681نٌرمٌن ابراهٌم حسن علً لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 لسم  -شارع المغاربه  25وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192312وفً تارٌخ  221684دعاء السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -الدور الخامس شارع عبد الفتاح الطلخاوي البٌطاش  11، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192311وفً تارٌخ  221694احسان محمود شحاته دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -نمراشً شارع محمود فهمً ال 72وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192311وفً تارٌخ  131127احمد حبٌب دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  -(2محل رلم ) -حاره رسالن  4، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192311وفً تارٌخ  221693  دمحم فتح هللا عبدالراضً عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  62

 لسم  -امام بنزٌنه السالم  -وصف الـتأشٌر:   ، مدرسة ابوٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  221687ابراهٌم دمحم ابراهٌم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 سم ل -شارع راغب باشا  117الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22192311وفً تارٌخ  124462اٌهاب سنتر )اٌهاب دمحم حماد عبد الجلٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

شارع جمال  382العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع جمال عبد الناصر ناصٌة شارع ادرٌس و المعطً رلم 

 دائم 124462و لٌد برلم تابع  2245لسم المنتزة و اودع برلم  -ام عبد الناصر بجوار مستشفً االم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  124462اٌهاب دمحم حماد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

شارع جمال عبد الناصر بجوار  382 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع جمال عبد الناصر ناصٌة شارع ادرٌس و المعطً رلم

 دائم 124462و لٌد برلم تابع  2245لسم المنتزة و اودع برلم  -مستشفً االمام 

تم تعدٌل العنوان ,  22192311وفً تارٌخ  192994سالمٌن السٌد عبد الفتاح عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم  -شارع العرب  12ً / وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  221689احمد جالل السٌد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم  -الـتأشٌر:   ، خلف شركة الغراء المالحه ام زغٌو 

تم تعدٌل العنوان ,  22192311وفً تارٌخ  221692سامً سلٌمان صادق سلٌمان جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار مدرسة االورمان ابو ٌوسف 



 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 العنوان ,  22192311وفً تارٌخ  184684دمحم عبد هللا دمحم حسن عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لوران -ل العنوان الً / مول الوطنٌه شارع شعراوي وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  221692صالح دمحم مسعود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم  -الـتأشٌر:   ، مسطح االنفوشً امام مطعم سمكمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  221688لٌده برلم    فوزٌه ابراهٌم دمحم بظاظو ، تاجر فرد ،  سبك  -  71

 لسم  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، عماره السعد شارع الزبٌر بن العوام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192311وفً تارٌخ  221691محمود فتحً دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم  -الهانوفٌل  -مساكن الصنٌة  1مدخل  2لون الـتأشٌر:   ، ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221699عبد النبى دمحم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العراوه شارع الزعٌم حسنى مبارن امام فرن حٌدر مباشره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221696سمٌره دمحم ابراهٌم علً الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لسم  -تنظٌم سٌدي نصر الدٌن  27الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 22192312وفً تارٌخ  221722كمال السٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم  -بحري طرٌك مطروح اسفل معمل اكسفورد  21، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  123578سمٌر  عطٌه  ابوجدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

ناعٌة المطورٌن و نشاطه / تعبئة ارز و بمولٌات و بالمنطمة الص 242الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / السادات الوحدة رلم 

 محافظة - WHITE FOODSسكر و راس ماله / خمسة و عشرون الف جنٌة و السمة التجارٌة / واٌت فود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221721عمرو سٌد دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  - 9محل  1، طرٌك اسكندرٌة مطروح مول الٌكس ستً  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  175246حسن محمود سالمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 لسم -مدخل الحرفٌٌن  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192312وفً تارٌخ  156243سبك لٌده برلم    عوض دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،   -  79

 شارع دمحم دمحم مطاوع االازارٌطة 35، عدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان ,  22192312وفً تارٌخ  183952محمود السٌد ٌونس عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لسم  -شارع الباب االخضر  2ل العنوان الً / وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌ

وفً تارٌخ  183952تعدٌل االسم التجارى الى / محمود السٌد ٌونس على عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -شارع الباب االخضر  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  22192312

تم تعدٌل العنوان ,  22192312وفً تارٌخ  221697ٌكل مٌخائٌل تاوضروس ملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ما -  82

 لسم -ملن عٌسً دمحم حمد هنداوي  -وصف الـتأشٌر:   ، اول مخزن الزٌت بجوار منزل العمده حمد هنداوي 

تم تعدٌل  22192312وفً تارٌخ  221723ٌده برلم    مؤمن عز الدٌن عبد المنعم عباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  83

 لسم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه امام الشهر العمارى تماطع شارع البردوٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192312وفً تارٌخ  221722صباح دمحم بركات فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 لسم  -شارع المنشا  11،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22192312وفً تارٌخ  222777امل خمٌس عبدالكرٌم الحمراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -العجمً  -بجوار بنزٌنة السالم  1985وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ابوٌوسف الكٌلو 



 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 العنوان ,  22192312وفً تارٌخ  221698مجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ندي احمد عباس عبدال -  86

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، برج المدٌنة المنورة شارع عٌد الطلخاوي الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان  22192313وفً تارٌخ  221726عامر سعد عبدالتواب عبدالغنً فرولو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 لسم  -الدور الرابع علوي امام صٌدلٌه الصٌاد  -, وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابو ٌوسف الجدٌد برج بالمندو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  221712مٌنا فتحً شحاته شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 لسم  -هانوفٌل  -ٌة العلماء الدراٌسه خلف ناتالً الـتأشٌر:   ، شمة دور ارضً منش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  221729دمحم فتحً دمحم ابوالفتوح زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 لسم  -شارع الحلوجً  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  221711لم    دمحم مصطفً عبدهللا لطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  92

 لسم -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، شارع نادي الضباط اخر شهر العسل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192313وفً تارٌخ  221725احمد دمحم حسنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم  -شارع الزهور بجوار سنترال الفمى  -بحرى الطرٌك  1905كٌلو  ، طرٌك اسكندرٌه مطروح

تم تعدٌل العنوان ,  22192313وفً تارٌخ  221727احمد هشام احمد محمود احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -شارع المائد جوهر  26وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  193272ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌد فتوح محمود احمد طلحه ، تاج -  93

 لسم -سوق الجمله الجدٌد  25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / محل رلم 

ن , تم تعدٌل العنوا 22192313وفً تارٌخ  187472عبد هللا حلمى عبد العزٌز عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

كوبري العامرٌة طرٌك الماهرة الصحراوي و بجوار  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع الكابالت امام الكوبري 

لسم العامرٌة و نشاطه / كافترٌا لبٌع و تجهٌز و عرض المشروبات الساخنة و البارده و راس ماله / ستة االف  -ممهً الفراعنه 

 جنٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192313وفً تارٌخ  221724د دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب السٌ -  95

 لسم  -شارع البستان من شارع الشهٌد مصطفً حافظ  4الـتأشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 22192313وفً تارٌخ  195899تامر رضوان احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم  -البٌطاش  -شارع الرٌاض  13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192313وفً تارٌخ  221712مجدي احمد ابوالعال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 لسم  -امام منصور شٌفرولٌه  27وصف الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192314وفً تارٌخ  221718ن احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء حسٌ -  98

 لسم  -الـتأشٌر:   ، البٌطاش امام مستشفً العوضً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192314وفً تارٌخ  221719دمحم احمد عوض هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  - 21ر:   ، شارع ابو بكر الصدٌك بجوار دار حلٌمه السعدٌه الكٌلو الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22192314وفً تارٌخ  221713حماده عبدالنبً عبدالستار عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، اخر شارع خٌر هللا 

وفً تارٌخ  221717دعاء دمحم علً محمود فوزي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -بلً  الفوزي لتجارة الرومان -  121

 لسم  -شارع ابً الدرداء  66بالعمار رلم  7تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم  22192314



 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 العنوان , وصف  22192314وفً تارٌخ  221715هانً صالح رزق لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -هانوفٌل بحري  -شارع هارون  -شارع عزبة عالم بالدور االول علوي  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192314فً تارٌخ و 221722حسن احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -شارع محرم بن علً الترام  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192314وفً تارٌخ  178994دمحم اسماعٌل عبدالباسط دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

و لٌد برلم تابع  2492لسم الدخٌلة و اودع برلم  -بٌانكً البٌطاش شارع البشوات  5وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 178994

تم تعدٌل العنوان ,  22192314وفً تارٌخ  221714دمحم عبدالحمٌد عبدالمادر فرج سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -وار سنترال مروان وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشرلاوي امام مجوهرات خمٌس السمالوسً و بج

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192314وفً تارٌخ  221716دمحم علً كمال دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -الـتأشٌر:   ، مدخل ابو مسعود 

تم تعدٌل العنوان ,  22192314وفً تارٌخ  221722مدٌحه علً عبدالجواد وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم  -شارع الهانوفٌل  11وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة االندلس و الحجاز امام البنن االهلً عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192314وفً تارٌخ  193226سامح لبٌصى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم  -البٌطاش  -م عٌن شمس شارع مسجد عال 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192314وفً تارٌخ  177112عصام عبد العزٌز احمد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم  -المباري  -شارع االخشٌدي  125وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192314وفً تارٌخ  178994تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم اسماعٌل عبدالباسط دمحم حسٌن ، -  112

 لسم  -شارع البشوات بٌانكً البٌطاش  5وصف الـتأشٌر:   ، 

 193226مؤسسة المبٌصى لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سامح لبٌصى دمحم عوض  -  111

 -شارع مسجد عالم عٌن شمس  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر /  22192314وفً تارٌخ 

و لٌد برلم تابع  2484لسم الدخٌلة و نشاطه / تصنٌع مالبس جاهزة و راس ماله / عشرة االف جنٌة و اودع برلم  -البٌطاش 

193226 

سامح لبٌصً دمحم عوض  -صى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌ -  112

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر  22192314وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

جاهزة و راس ماله / عشرة االف جنٌة و  لسم الدخٌلة و نشاطه / تصنٌع مالبس -البٌطاش  -شارع مسجد عالم عٌن شمس  19/ 

 193226و لٌد برلم تابع  2484اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192314وفً تارٌخ  221721علً نصرهللا ادم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -ً الـتأشٌر:   ، تنظٌم البردوٌل علً ناصٌه شارع الصفوه لبلً بجوار التامٌن الصح

سامح لبٌصى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت  -  114

شارع مسجد  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر /  22192314وفً تارٌخ  193226برلم    

و  2484م الدخٌلة و نشاطه / تصنٌع مالبس جاهزة و راس ماله / عشرة االف جنٌة و اودع برلم لس -البٌطاش  -عالم عٌن شمس 

 193226لٌد برلم تابع 

سامح لبٌصً دمحم عوض  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  -  115

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر  22192314وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

لسم الدخٌلة و نشاطه / تصنٌع مالبس جاهزة و راس ماله / عشرة االف جنٌة و  -البٌطاش  -شارع مسجد عالم عٌن شمس  19/ 

 193226و لٌد برلم تابع  2484اودع برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192317وفً تارٌخ  221726تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم جابر دمحم السٌد ، -  116

 لسم  -شارع النبً دانٌال  68، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  198283تامر حسن ابراهٌم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم  -غٌط العنب  -شارع العٌون  62ن إلى / الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  221727صبري سٌد احمد دمحم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم  -شارع علً بن ابً طالب الدخٌلة الجبل من شارع مسجد الصالحٌن  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  195187 رجب دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  119

 العصافرة بحري  -برج النسمه  -بدروم  -شارع دمحم عوض هللا  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان  22192317وفً تارٌخ  221724لم    ناهد مصطفً عبدالعال السٌد التونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  122

 لسم  -شارع عبد الملن بن مروان  12, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192317وفً تارٌخ  169722هند مصطفى اسماعٌل على مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

و الممٌد برلم تابع  6232البٌطاش و المودع برلم  -بٌانكى  -شارع الباشوات  1ئن / وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر الكا

 دائم 169722

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  148688دمحم احمد حسٌن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

الملن / دمحم احمد حسٌن عبدهللا و راس ماله / مائة  -عرب العوامر  -ب مركز ابنو -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / اسٌوط 

 محافظة -الف جنٌة و نشاطه / حظٌرة لتربٌة المواشً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192317وفً تارٌخ  221725دمحم موسً ابراهٌم موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -الوردٌان  -شارع المكس  181الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  221723علً حسٌن علً بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -معرض البدر للمالبس و المفروشات  -  124

 لسم  -شارع مخزن الزٌت بجوار مسجد بسٌونً  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192317

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192318وفً تارٌخ  221731لٌده برلم    عماد كمال حمدي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  125

 لسم  -من الجهه البحرٌة للترام محطة الرمل  1/  4الـتأشٌر:   ، كشن 

تم تعدٌل العنوان ,  22192318وفً تارٌخ  193764فرٌد سعٌد سداروس الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

لسم الدخٌلة و نشاطه / نجاره بسٌطه و   -فتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع من شارع سالم عٌد ابوٌوسف بحري وصف الـتأشٌر:   ، ا

 دائم 193764و لٌد برلم تابع  2558راس ماله / خمسة و عشرون الف جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192318وفً تارٌخ  221732السٌد مرعً دمحم شولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم  -الوردٌان  -شارع ابن سالم  62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192318وفً تارٌخ  221733احمد فتحً دمحم ادم محروص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، حاره مزروعه متفرع من اسماعٌل مهنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192318وفً تارٌخ  175229صطفً رجب نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد م -  129

 محافظة -ملن / مصطفً رجب مصطفً و نشاطه / مماوالت عمومٌه  -زاوٌة بمم  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / تال 

تم  22192318وفً تارٌخ  221729اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد خلٌل ابراهٌم دمحم ، ت -خلٌل للمماوالت العامه  -  132

 لسم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع العوضً برج الغنٌمً البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان ,  22192318وفً تارٌخ  193764فرٌد سعٌد سداروس الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع من شارع سالم عٌد ابوٌوسف بحري 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22192318وفً تارٌخ  193764فرٌد سعٌد سداروس الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

لسم الدخٌلة و نشاطه / مكتب مماوالت و تارٌخ االفتتاح -شارع سالم عٌد بجوار سنترال نادر ابو ٌوسف  15وصف الـتأشٌر:   ، 

 دائم 193764و ممٌد برلم  2214/8/12

تم تعدٌل العنوان ,  22192318 وفً تارٌخ 221732هٌثم دمحم السٌد دمحم السالمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم  -شارع ابن الهائم  23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192319وفً تارٌخ  221734منصور محارب شعٌب رحٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، خلف شئون البٌئه بجوار مسجد الصفا 

تم تعدٌل العنوان ,  22192319وفً تارٌخ  221736عاطى عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابرٌن عبد ال -  135

 لسم  -امام دار الصفا لالٌتام  -البٌطاش  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع الكواكب متفرع من شارع الماعدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192319ً تارٌخ وف 186135عٌد رجب عوض الطرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / وادى الممر خلف شركة االسمنت شارع المدرسه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192319وفً تارٌخ  158991احمد اللٌثى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم  -سً بمول جرٌم بالزا  5ان الً / الوحدة رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان ,  22192319وفً تارٌخ  221738مروه سعد دمحم عطٌه السكري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 لسم  -شارع الزهره متفرع من شارع الشهداء  6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192319وفً تارٌخ  167887فرد ،  سبك لٌده برلم    علوانً دمحم علوانً دمحم ، تاجر  -  139

 لسم  -امام مسجد رٌاض الجنه  -محل  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / امتداد طرٌك الكورنٌش رلم 

انى دمحم علوانى دمحم ، تاجر فرد ،  علو -تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه علوانى لالستٌراد والتصدٌر وتجاره الكٌماوٌات  -  142

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / امتداد طرٌك  22192319وفً تارٌخ  167887سبك لٌده برلم    

 لسم  -امام مسجد رٌاض الجنه  -محل  5الكورنٌش رلم 

وفً تارٌخ  221739، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد فتحً احمد علً عبدالرحمن -احمد للحداٌد و البوٌات  -  141

 لسم  - 26مساكن الكٌلو  41بلون  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم  22192319

تم تعدٌل العنوان ,  22192319وفً تارٌخ  221735عبدالاله عبدالمنعم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم  -شارع الناضوري  4ـتأشٌر:   ، وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  221741والء دمحم فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر شارع لهوة عزٌز متفرع من شارع السمتعمره امام فٌال اوالد ظرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  171151دمحم الهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سالمه رجب -  144

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌة العاشرة بجوار مزرعة الدواجن 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22192322وفً تارٌخ  171151سالمه رجب دمحم الهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

لسم محرم بن و نشاطه / عموم االستٌراد والتصدٌر و تجاره السٌارات  -الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌة العاشرة بجوار مزرعة الدواجن 

 دائم 171151بمختلف انواعها خفٌف وثمٌل وموتوسٌكالت ومعدات ثمٌله بجمٌع انواعها و الممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  175855،  سبك لٌده برلم     دمحم صابر عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد -  146

و لٌد برلم تابع  2645لسم الرمل و اودع برلم  -السٌوف  -شارع عبد الرازق السنهوري  121الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم  175855



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  175855لم    دمحم صابر عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  147

 دائم 175855و لٌد برلم تابع  2646لسم مٌنا البصل و اودع برلم  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / محطة توتال المباري 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  175855دمحم صابر عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

و لٌد برلم تابع  2647لسم برج العرب و اودع برلم  -برج العرب  1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / محطة توتال سٌدي كرٌر 

 دائم  175855

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22192322وفً تارٌخ  175855دمحم صابر عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

و لٌد برلم تابع  2648لسم برج العرب و اودع برلم  -برج العرب  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / محطة توتال سٌدي كرٌر 

 دائم 175855

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  175855دمحم صابر عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

لسم محرم بن و نشاطه / عدد وادوات صناعٌة و راس  -شارع الرصافة و بن محاسن  32:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / الـتأشٌر

 دائم 175855و لٌد برلم تابع  2642ماله / الف جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  175855دمحم صابر عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

لسم اللبان و نشاطه / عدد وادوات صناعٌة و راس ماله / الف  -شارع سٌدي المتولً  3الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

 دائم 175855و لٌد برلم تابع  2643جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  221742علً ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -شارع النٌل  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  158225اكرامى عدلى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الحضرة الجدٌده -شارع بدر من الزهور  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  158225اكرامى عدلى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

و الممٌد برلم  2218/1/14فً  428الحضرة الجدٌده و المودع برلم  -شارع بدر من الزهور  1الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن / 

 دائم 158225تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  22192322وفً تارٌخ  221742رسالن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هاله شحاته -  155

 لسم  -طرٌك الساحل شارع المؤمنٌن باهلل مشمش الزهور  22وصف الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  172239ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

البحٌرة و  -فاطمه عبدالفتاح عبدالعظٌم  -جمعٌه العروبة منطمة االنطالق  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / كوم حماده بدر 

 افظةمح -نشاطه / مصنع خراطٌم بالستٌن و سمته التجارٌة / ناٌل درٌب النٌل للتنمٌط و راس ماله / خمسمائة الف جنٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  221743الٌون عٌاد اسكندر لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم  -شارع عمر مكرم محل ٌمٌن المدخل الدور االرضً  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192322وفً تارٌخ  171151سالمه رجب دمحم الهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

لسم محرم بن و نشاطه / مزرعة انتاج  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / ابٌس المرٌة العاشرة بجوار مزرعة الدواجن 

 دائم 171151و لٌد برلم تابع  2662حٌوانً و راس ماله / خمسمائة الف جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192321وفً تارٌخ  221752طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق احمد السٌد دمحم  -  159

 لسم  -شارع انور شكرى والنادى  5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192321وفً تارٌخ  192123محمود على دمحم فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

لسم العامرٌة و  -بجوار لرٌة االطفال و بجوار مسجد الفتح  -اسفل كوبري العامرٌة  33الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الكٌلو 

 دائم 192123و لٌد برلم تابع  2725 نشاطه / مخبز شامً و اودع برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192321وفً تارٌخ  221748دمحم جابر عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه امام مدرسه الثانوى العام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192321وفً تارٌخ  221749ٌده برلم    دمحم حسن ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  162

 لسم  -شارع الجمهورٌه امام المدرسه الثانوٌه التجارى  8الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  221747منصور مصطفى دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -المنصور لتجاره االخشاب  -  163

 لسم  -شارع سٌدى اسكندر  33, وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان 22192321

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192321وفً تارٌخ  195532احمد علً غنٌم سالم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم  -المعمورة البلد  -الدور الثانً  -شارع ابً زر الغفاري  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192321وفً تارٌخ  221744عالء غرٌب علً حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم -شارع ام السلطان  156بجوار  1وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 22192321وفً تارٌخ  197286دمحم كمال عبدالنبً شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

لسم الدخٌلة و نشاطه / بٌع مالبس  -الدراٌسه بحري  - 16الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / طرٌك اسكندرٌة مطروح الكٌلو 

 دائم 197286و لٌد برلم تابع  2964و راس ماله / الف جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  22192321وفً تارٌخ  189722د ،  سبك لٌده برلم    أحمد دمحم المبارى عبد الخالك خمٌس ، تاجر فر -  167

 لسم -الوردٌان  -شارع االمٌر لؤلؤ  43, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192321وفً تارٌخ  197635دمحم دمحم صالح عرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

لسم الدخٌلة و نشاطه / مماوالت عمومٌه و سمته التجارٌة  -الهانوفٌل  -شارع عٌد خٌرهللا  2ٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / الـتأش

 دائم 197635و لٌد برلم تابع  2691/ تارجت بوٌنت و راس ماله / مائة الف جنٌة و اودع برلم 

وفً  221745بسٌونً للنمل بالسٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم بسٌونً السٌد ابراهٌم رفاعً ) مكتب  -  169

 لسم  -شارع سنان باشا  13خلف  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192321تارٌخ 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22192324وفً تارٌخ  221752مبري حامد ممرب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبد المادر بحري خلف محطه السكه الحدٌد 

تم تعدٌل العنوان  22192324وفً تارٌخ  189722أحمد دمحم المبارى عبد الخالك خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 دائم 189722م تابع و الممٌد برل 2215/4/16فً  3334, وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192324وفً تارٌخ  221751دمحم محمود احمد عٌسً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  -شارع البورصه المدٌمة  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  221753شحاته مصطفً شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم - 95الـتأشٌر:   ، مساكن زاوٌة عبدالمادر امام بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192324وفً تارٌخ  221754عماد مورٌس جمٌل اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 لسم  -شارع علً شٌحه و الكنوز سابما الرصافة  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22192325وفً تارٌخ  221645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 لس -شارع مسجد آل غانم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الكٌان من فرع الً رئٌسً كائن / عبد المادر بحري 

تم تعدٌل  22192325وفً تارٌخ  221645رحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد ال -  176

 لس -شارع مسجد آل غانم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الكٌان من فرع الً رئٌسً كائن / عبد المادر بحري 



 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

تم تعدٌل  22192325وفً تارٌخ  221645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

كفر  -شارع العٌادات الشامله بملن احمد عبدالمنعم فٌاله  76العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الكٌان للرئٌسً الً فرع الكائن / 

 محافظة -الدور 

تم تعدٌل  22192325تارٌخ  وفً 221645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

كفر  -شارع العٌادات الشامله بملن احمد عبدالمنعم فٌاله  76العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الكٌان للرئٌسً الً فرع الكائن / 

 محافظة -الدور 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 22192325وفً تارٌخ  221755عصام محمود عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 لسم  -شارع عجمً عبدالخالك الزنكلونً خلف جامع الموٌري  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  221757دعاء ابراهٌم فتح هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 لسم  -شارع الحً البٌطاش  2,  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192325وفً تارٌخ  189547د الموى السٌد رزق مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  181

 لسم -البٌطاش  -شارع الصفا  -لبلى طرٌك او زغٌو  -اخر شارع المرور  8وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / بوابه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192325وفً تارٌخ  178872رد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحمن احمد عبد العال دمحم ، تاجر ف -  182

 لسم  -امام مطحن ابٌس  -بجوار مشتل ابراهٌم برغوت  5/7وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / ابٌس 

تعدٌل العنوان , تم  22192325وفً تارٌخ  189547عبد الموى السٌد رزق مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 لسم -البٌطاش  -شارع مسجد نور الهدى من ام زغٌو  9وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192325وفً تارٌخ  221756اسالم كامل علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 لسم  -وٌه التجاري الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة امام مدرسة الثان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  176523اٌمن حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 لسم  - 6شارع الهانوفٌل محل رلم  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192326وفً تارٌخ  182962لم    حسن عبد العزٌز حسن عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  186

 لسم -بجوار سجن الحضرة  8وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / مساكن محرم بن المدٌمة بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  221763دمحم انور مصطفً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 لسم  -شارع مسجد سٌدي المباري  82:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22192326وفً تارٌخ  181814سامً فتحً دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 لسم  -ماوي المباري  - 218شارع احمد عبود متفرع من شارع  5وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  129659اشرف احمد حسٌن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

دائم االسكندرٌة لٌصبح /  129659و الممٌد برلم تابع  2218/5/6فً  4639الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر المودع برلم 

 تصنٌع موبٌلٌا من االخشاب

تم تعدٌل العنوان ,  22192326وفً تارٌخ  182962حسن عبد العزٌز حسن عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم -مساكن الجمهورٌة المدٌمة  14اسفل بلون  6وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192326وفً تارٌخ  182962برلم    حسن عبد العزٌز حسن عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  191

 دائم 182962و الممٌد برلم تابع  12921وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192326وفً تارٌخ  221762سعٌد سمٌر زكً حبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم  -غربال  -شارع دمحم نصحً  8،   الـتأشٌر: 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  22192326وفً تارٌخ  221762ابراهٌم سرور دمحم سرور سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 لسم  -ابوٌوسف  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  1885وصف الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

وفً تارٌخ  221766دمحم خمٌس عوض مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مفتاح لعموم المماوالت والتورٌدات  -  194

 لسم  -شارع اسكندرٌة مطروح بملن والده بجوار مسجد الفمى  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كٌلو  22192326

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  221769دمحم رمضان دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع سوق الغنم بجوار احمد سالم لالدوات الكهربائٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192327وفً تارٌخ  189547عبد الموى السٌد رزق مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

لسم الدخٌلة و نشاطه مكتب  -البٌطاش  -شارع مسجد نور الهدى من ام زغٌو  9وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً االخر الكائن / 

 دائم 189547و لٌد برلم تابع  358رحالت المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192327وفً تارٌخ  196157مصطفى ابو النور صالح ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 العنوان الً / الطرٌك الدولً بجوار مدرسة روٌالتً بجوار شركة المرٌم وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22192327وفً تارٌخ  196157مصطفى ابو النور صالح ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 ئمدا 196157و الممٌد برلم تابع  4312وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  221767مٌنا جورج فرج ٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم  -شارع بدوي  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  221768امٌره احمد دمحم لرنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم  -شارع الهانوفٌل الرئٌسً  12ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22192328وفً تارٌخ  221771صابر السٌد توفٌك عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، وادي الممر اخر شارع السمتودع بجوار ورشة محمود الموازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192328وفً تارٌخ  198588 سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم سمٌر السٌد دمحم -  222

 لسم  -شارع لٌصر من شارع السلطان حسٌن  13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تعدٌل العنوان ,  تم 22192328وفً تارٌخ  221772عمرو عصام ابوالعطا دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لسم  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع علً ابن ابً طالب العجمً لبلً بجوار مسجد الصالحٌن خلف محمصه ام النور الدراٌسه لبلً 

تم  22192328وفً تارٌخ  221773سعد للماكوالت الشعبٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم سعد ابراهٌم عبده  -  224

 لسم  -بجوار كافتٌرٌا الرماح  26, وصف الـتأشٌر:   ، لبلً طرٌك اسكندرٌة مطروح مساكن الكٌلو تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  221775عماد شعبان علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 لسم  -ي الـتأشٌر:   ، شارع اسماء بنت ابً بكر متفرع من عادل المصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  195938مٌنا بشري بخٌت سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 لسم  -مدخل الصفا  -طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلً  2285الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  184631برلم    دمحم على شحاته حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  227

 لسم  - 2محل رلم  -شارع اغا الشاعر  2شارع راس التٌن تنظٌم  41الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

لعنوان , تم تعدٌل ا 22192331وفً تارٌخ  221774خمٌس عبدالحمٌد عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 لسم  -شارع المحكمة  21وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  221776احمد محمود شعبان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 لسم  - 1شمة  -بجوار حدوته  -الهانوفٌل  -شارع لصر الموٌري  4الـتأشٌر:   ، 



 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

سامح لبٌصً دمحم عوض  -جاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة تعدٌل االسم الت -  212

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  22192331وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 لسم  -البٌطاش  -شارع مسجد عالم عٌن شمس  19

سامح لبٌصً دمحم عوض  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  -  211

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً االخر  22192331وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 دائم 193226ٌد برلم تابع و المم 2219لسنة  2484المودع برلم 

 193226مؤسسة المبٌصى لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سامح لبٌصى دمحم عوض  -  212

 -شارع مسجد عالم عٌن شمس  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  22192331وفً تارٌخ 

 لسم  -البٌطاش 

 193226مؤسسة المبٌصى لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سامح لبٌصى دمحم عوض  -  213

و الممٌد  2219لسنة  2484تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً االخر المودع برلم  22192331وفً تارٌخ 

 دائم 193226برلم تابع 

سامح لبٌصً دمحم عوض  -ٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة تعد -  214

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  22192331وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 لسم  -البٌطاش  -شارع مسجد عالم عٌن شمس  19

سامح لبٌصً دمحم عوض  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  -  215

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً االخر  22192331وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 دائم 193226و الممٌد برلم تابع  2219 لسنة 2484المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  196767عزٌز مٌالد عزٌز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم  -شارع الممر  22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

سامح لبٌصى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -ر والمماوالت تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌ -  217

شارع مسجد عالم  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  22192331وفً تارٌخ  193226برلم    

 لسم  -البٌطاش  -عٌن شمس 

سامح لبٌصى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت  -  218

لسنة  2484تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً االخر المودع برلم  22192331وفً تارٌخ  193226برلم    

 دائم 193226و الممٌد برلم تابع  2219

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192331وفً تارٌخ  221777اٌمن دمحم سعٌد عبدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 لسم -شارع دمحم الشافعً  16الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصف تم تعدٌل  22192331وفً تارٌخ  221778دمحم جمال دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم  -الهانوفٌل  -الدراٌسه  -الـتأشٌر:   ، شارع العوامً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192323وفً تارٌخ  222582اسامه دمحم الصافً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ضافة نشاط / تصنٌع و تعبئة االعالف و اضافتها لدي الغٌرالتأشٌر:  ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192323وفً تارٌخ  176768دمحم حسن سالم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط الً / تجارة التجزئة فً االعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192323وفً تارٌخ  185212سبك لٌده برلم     منى احمد شولى احمد محمود ، تاجر فرد ، -  3

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تحضٌر و تجهٌز وجبات غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192323وفً تارٌخ  187551مٌنا دٌاب دٌب واصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 إضافه نشاط / بٌع محمول

وفً تارٌخ  196281عبدالمنطلب عبدالمجٌد عبدالمطلب عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبدالهادي للمماوالت  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / الدهاره الجوكر و الساحل22192324

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192325ً تارٌخ وف 168328دمحم فتحً متولً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اضافة نشاط / تورٌدات فً مجال الخدمات البترولٌة ) بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه لذلن من الجهات المختصه (

 183254م   تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة االسكندرٌة للتصدٌر و مصادرات الجمارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط / استٌراد22192325وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192325وفً تارٌخ  183254دمحم احمد ابو الماسم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 حذف نشاط / استٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192325وفً تارٌخ  167892بك لٌده برلم   دمحم عبدالرحٌم علً ، تاجر فرد ،  س -  9

 تعدٌل النشاط الً / تحضٌر و بٌع الماكوالت و المشروبات الباردة و الساخنة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192325وفً تارٌخ  177321احمد عبد الرازق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌة و تورٌدات مواد البناء  التأشٌر:

وفً تارٌخ  187273مؤسسه الخلٌلى لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دمحم خلٌل ابراهٌم عبده فرغلى -  11

 مالبس العسكرٌة (تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / بٌع مالبس جاهزة ) فٌما عدا ال22192325

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192326وفً تارٌخ  192437دمحم صالح زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اضافة نشاط / توزٌع شٌبسً

ف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص22192326وفً تارٌخ  149487هدى منصور دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط / بٌع ادوات منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192327وفً تارٌخ  181324مً نٌازي مصطفً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192312ٌخ وفً تار 151352دمحم فوزى محمود سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط الً / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192312وفً تارٌخ  167722السٌد احمد ابوالعال مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 لمنشات االدارٌةالتأشٌر:  اضافة نشاط / اعمال صٌانه عامه و صٌانه الزراعه و صٌانه المصاعد و صٌانه ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192311وفً تارٌخ  196646عمرو دمحم نجٌب الشندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات فً مجال النشاط " المطبعة " ) فٌما عدا اصدار الصحف و المجالت و االنترنت و الكتب الدٌنٌة 

 لحصول علً التراخٌص الالزمه (و المصاحف و بعد ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192311وفً تارٌخ  221374رومانى ناجح عزٌز لبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد و تركٌب و بٌع الطوب الفرعونً و الحراري و الهشمً و المٌكه و المماوالت العامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 22192311وفً تارٌخ  184684بد هللا دمحم حسن عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  19

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / اكسسوارات حرٌمً

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف الت22192311وفً تارٌخ  149362وفاء السٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط الً / صٌانة و لف محركات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192312وفً تارٌخ  129473احمد محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط الً / تجهٌز و تصنٌع مواد الصمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192312وفً تارٌخ  161227صفوت السٌد محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ( 19و المجموعة  6من المجموعة  36التأشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , 22192312وفً تارٌخ  186249احمد حسن على اسماعٌل خضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  عدل 22192312وفً تارٌخ  172416احمد دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 جمع مخلفات المنازل واعادة التدوٌر وتجارة االعالف والمواد الغذائٌةالى /

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192312وفً تارٌخ  172416مصنع لطب )احمد دمحم لطب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 ٌةالتأشٌر:  عدل الى /جمع مخلفات المنازل واعادة التدوٌر وتجارة االعالف والمواد الغذائ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192312وفً تارٌخ  156243عوض دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 عدل الى /لطع غٌار سٌارات رٌنو

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192312وفً تارٌخ  175246حسن محمود سالمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 ر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد لطع غٌار سٌارات مستعملهالتأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192314وفً تارٌخ  172239ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر

وفً  193226لمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسة المبٌصى لالستٌراد والتصدٌر وا -سامح لبٌصى دمحم عوض  -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد22192314تارٌخ 

سامح لبٌصى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت  -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد22192314وفً تارٌخ  193226برلم   

سامح لبٌصً دمحم عوض  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  -  31

 حذف نشاط / االستٌراد  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:22192314وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

سامح لبٌصً دمحم عوض  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد22192314وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192317وفً تارٌخ  147765احمد سلٌمان  عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سلٌمان -  33

 التأشٌر:  حذف / نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192318وفً تارٌخ  197397محمود دروٌش محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تورٌد مهمات امن صناعى وشبكات انذار الحرٌكالتأشٌر:  ٌضاف نشاط / 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192319وفً تارٌخ  185726مجدى توفٌك خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192319وفً تارٌخ  221712 مجدي احمد ابوالعال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  36

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تصنٌع االوانً المنزلٌة الشعبٌه من االلومنٌوم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192319وفً تارٌخ  167887علوانً دمحم علوانً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 / استٌراد و تصدٌر و تجاره كٌماوٌات و تعبئه المنظفات الصناعٌة و نمل و تورٌدات عمومٌه فً مجال النشاطتعدٌل النشاط الً 

علوانى دمحم علوانى دمحم ، تاجر فرد ،   -تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه علوانى لالستٌراد والتصدٌر وتجاره الكٌماوٌات  -  38

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / استٌراد و تصدٌر و 22192319وفً تارٌخ  167887سبك لٌده برلم   

 تجاره كٌماوٌات و تعبئه المنظفات الصناعٌة و نمل و تورٌدات عمومٌه فً مجال النشاط

التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط , وصف22192319وفً تارٌخ  193525دمحم جابر دمحم جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 تعدٌل النشاط الً / تورٌدات صناعٌه و هندسٌه و مٌكانٌكٌا و منظفات و مواد غذائٌة و معادن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192319وفً تارٌخ  184223عمرو مصطفى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192319وفً تارٌخ  158991حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد اللٌثى احمد ا -  41

 تعدٌل النشاط الً / بٌع مالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌة (

ف تم تعدٌل النشاط , وص22192319وفً تارٌخ  194287صفوت محمود اسماعٌل عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع زٌوت سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192322وفً تارٌخ  197219دمحم اسماعٌل حبشً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192322ً تارٌخ وف 112836عصام حمدى عبدالحمٌد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  حذف نشاط / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192321وفً تارٌخ  196224احمد دمحم راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدٌل النشاط إلى / مكتب تورٌد مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192324وفً تارٌخ  159686سبك لٌده برلم     نجٌب حبٌب خله ، تاجر فرد ، -  46

 تعدٌل النشاط الً / مماوالت متكامله

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192324وفً تارٌخ  143268عبد الاله دمحم محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 ( 19و المجموعة  6من المجموعة  36ا عدا الفمرة التأشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد ) فٌم

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192324وفً تارٌخ  186226احمد محمود فرج ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع خمٌره

تم تعدٌل النشاط , 22192324وفً تارٌخ  176125لم   ابراهٌم جابر ابراهٌم ابراهٌم عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  49

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / لٌموزٌن ) ماعدا محافظتً شمال و جنوب سٌناء ( و بعد استخراج التراخبص الالزمه

ف تم تعدٌل النشاط , وص22192325وفً تارٌخ  189547عبد الموى السٌد رزق مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192325وفً تارٌخ  189547عبد الموى السٌد رزق مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بمالة عامه

تم تعدٌل النشاط , 22192326وفً تارٌخ  182962حسن عبد العزٌز حسن عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً /  بمالة تمونٌة



 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

شاط , وصف تم تعدٌل الن22192326وفً تارٌخ  181814سامً فتحً دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192326وفً تارٌخ  138224حمدى احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

ر ) بشرط استخراج كافة تعدٌل النشاط الً / تورٌد و تركٌب انظمه االنذار و االطفاء و التبرٌد للحرٌك و اعمال الصٌانه لالنذا

 دون استخدام االنترنت ( -التراخٌص الالزمه لذلن وفما للموانٌن و المرارات و اللوائح و التعلٌمات و المواعد المنظمه لذلن 

وفً تارٌخ  138224تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حمدي احمد عبدالرحٌم التالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد و تركٌب انظمه االنذار و االطفاء و التبرٌد للحرٌك و ت22192326

اعمال الصٌانه لالنذار ) بشرط استخراج كافة التراخٌص الالزمه لذلن وفما للموانٌن و المرارات و اللوائح و التعلٌمات و المواعد 

 النترنت (دون استخدام ا -المنظمه لذلن 

تم تعدٌل النشاط , 22192326وفً تارٌخ  182962حسن عبد العزٌز حسن عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تحضٌر مشروبات باردة و ساخنة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192328تارٌخ  وفً 177412دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192331وفً تارٌخ  181212دمحم صابر حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 تعدٌل النشاط الً / ورشة تشغٌل اخشاب

سامح لبٌصً دمحم عوض  -ح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة تعدٌل االسم التجاري لٌصب -  59

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / 22192331وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 تصدٌر و مماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة

سامح لبٌصى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -لٌصبح / مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت  تعدٌل االسم التجاري -  62

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر و مماوالت و تصنٌع 22192331وفً تارٌخ  193226برلم   

 المالبس الجاهزة

سامح لبٌصً دمحم عوض  -ٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة المب -  61

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / 22192331وفً تارٌخ  193226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 تصدٌر و مماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة

وفً  193226صى لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسة المبٌ -سامح لبٌصى دمحم عوض  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر و مماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة22192331تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192331 وفً تارٌخ 192925احمد مرزوق السٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  اضافة نشاط / بٌع لطع غٌار سٌارات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327وفً تارٌخ  221676مرٌم فاروق ذكً سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ٌر: خاصالتأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192318وفً تارٌخ  221731عماد كمال حمدي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192313وفً تارٌخ  221712مجدي احمد ابوالعال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192317وفً تارٌخ  221725دمحم موسً ابراهٌم موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  221664ٌوسف نورالدٌن خالد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192322وفً تارٌخ  221741ء دمحم فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وال -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192328وفً تارٌخ  221771صابر السٌد توفٌك عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  221679عبدهللا ابراهٌم سعد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ة و تغلٌف المواد الغذائٌة ابوزٌد للتعبئ -  8

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192312

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192318وفً تارٌخ  221732السٌد مرعً دمحم شولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192313وفً تارٌخ  221727احمد هشام احمد محمود احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة22192317وفً تارٌخ  221724ناهد مصطفً عبدالعال السٌد التونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192322وفً تارٌخ  171151سالمه رجب دمحم الهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  197177احمد دمحم ابوالعارف بنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192311وفً تارٌخ  221692سامً سلٌمان صادق سلٌمان جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  221756اسالم كامل علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم 22192312وفً تارٌخ  221685السٌد مبرون حامد دمحم الجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الجمٌل للرحالت  -  16

 تأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصف ال

تم تعدٌل 22192318وفً تارٌخ  221729احمد خلٌل ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خلٌل للمماوالت العامه  -  17

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ً تارٌخ وف 221717دعاء دمحم علً محمود فوزي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الفوزي لتجارة الرومان بلً  -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  221747منصور مصطفى دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المنصور لتجاره االخشاب  -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192321

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  221672م   حمدي سعٌد شحاته السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192325وفً تارٌخ  187273دمحم خلٌل ابراهٌم عبده فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192323وفً تارٌخ  221658 دمحم عدلً حسن دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192326وفً تارٌخ  221763دمحم انور مصطفً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192313رٌخ وفً تا 221712مٌنا فتحً شحاته شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192312وفً تارٌخ  221697ماٌكل مٌخائٌل تاوضروس ملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  221667دمحم محسن سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192326وفً تارٌخ  221762ابراهٌم سرور دمحم سرور سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  221766رلم   دمحم خمٌس عوض مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -مفتاح لعموم المماوالت والتورٌدات  -  28

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192326

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192313وفً تارٌخ  221711دمحم مصطفً عبدهللا لطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  221715هانً صالح رزق لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  221722حسن احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  221668رشا عبداللطٌف دمحم عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  221663عاصم شعبان دمحم موسى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192319وفً تارٌخ  221738مروه سعد دمحم عطٌه السكري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192331وفً تارٌخ  221774خمٌس عبدالحمٌد عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192327وفً تارٌخ  221677تامر عبدالحمٌد عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192318وفً تارٌخ  193764فرٌد سعٌد سداروس الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192313 وفً تارٌخ 221729دمحم فتحً دمحم ابوالفتوح زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192317وفً تارٌخ  221726دمحم جابر دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 22192322وفً تارٌخ  221743الٌون عٌاد اسكندر لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  221665امل عبدالمنعم دمحم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 22192311وفً تارٌخ  221694احسان محمود شحاته دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327وفً تارٌخ  221769دمحم رمضان دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192312وفً تارٌخ  221686نٌفٌن دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192321وفً تارٌخ  221748دمحم جابر عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192312وفً تارٌخ  221721مرو سٌد دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192311وفً تارٌخ  221687ابراهٌم دمحم ابراهٌم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192326وفً تارٌخ  221762مٌر زكً حبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد س -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192321وفً تارٌخ  221749دمحم حسن ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192312وفً تارٌخ  221681لً لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نٌرمٌن ابراهٌم حسن ع -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192318وفً تارٌخ  221732هٌثم دمحم السٌد دمحم السالمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192314وفً تارٌخ  178994لباسط دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اسماعٌل عبدا -  52

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22192312وفً تارٌخ  221698ندي احمد عباس عبدالمجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192313وفً تارٌخ  221726عبدالتواب عبدالغنً فرولو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عامر سعد  -  54

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192325وفً تارٌخ  221645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192325وفً تارٌخ  221645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  221662اسماء علً دمحم بدوي الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192331وفً تارٌخ  221776احمد محمود شعبان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192328وفً تارٌخ  221772عمرو عصام ابوالعطا دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192321وفً تارٌخ  221752طارق احمد السٌد دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  221754عماد مورٌس جمٌل اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  221721علً نصرهللا ادم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192312وفً تارٌخ  221723مؤمن عز الدٌن عبد المنعم عباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192312وفً تارٌخ  221722صباح دمحم بركات فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192319وفً تارٌخ  221734منصور محارب شعٌب رحٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192319وفً تارٌخ  221736ابرٌن عبد العاطى عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ص -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192312وفً تارٌخ  221682سامح اسماعٌل حمٌدو نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192314وفً تارٌخ  221714 عبدالحمٌد عبدالمادر فرج سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  68

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  221716دمحم علً كمال دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192314وفً تارٌخ  221722مدٌحه علً عبدالجواد وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  193226سامح لبٌصى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  221661حمدي دمحم علً االدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192331وفً تارٌخ  221775عماد شعبان علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22192328وفً تارٌخ  221773سعد للماكوالت الشعبٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عد ابراهٌم عبده دمحم س -  74

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192327وفً تارٌخ  166729احمد المرسً دمحم حسن الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة 22192314وفً تارٌخ  221713حماده عبدالنبً عبدالستار عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192322وفً تارٌخ  221742علً ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  221666صالح دمحم عوض علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192311وفً تارٌخ  221689احمد جالل السٌد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327وفً تارٌخ  221767مٌنا جورج فرج ٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192318وفً تارٌخ  221733احمد فتحً دمحم ادم محروص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192313وفً تارٌخ  221725سنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم ح -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327وفً تارٌخ  221675عبٌر حسن ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192312وفً تارٌخ  221696لدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌره دمحم ابراهٌم علً ا -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192312وفً تارٌخ  221722كمال السٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192325وفً تارٌخ  221669،  سبك لٌده برلم    صبره احمد ٌونس ٌونس ، تاجر فرد -  86

 التأشٌر: خاص



 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

وفً تارٌخ  221739احمد فتحً احمد علً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد للحداٌد و البوٌات  -  87

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192319

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192327وفً تارٌخ  221768 لرنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره احمد دمحم -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192313وفً تارٌخ  221724زٌنب السٌد دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  221718تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء حسٌن احمد علً ،  -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192314وفً تارٌخ  221719دمحم احمد عوض هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192325وفً تارٌخ  221672فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد الرازق محمود عامر ، تاجر -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192325وفً تارٌخ  221671عبدالناصر عبدالمنعم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192323وفً تارٌخ  221659اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌات عبدالحكم دمحم سٌد ، ت -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192319وفً تارٌخ  221735عبدالاله عبدالمنعم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192331وفً تارٌخ  221777، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن دمحم سعٌد عبدهللا سالم  -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192331وفً تارٌخ  221778دمحم جمال دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192317وفً تارٌخ  221727،  سبك لٌده برلم   صبري سٌد احمد دمحم عبٌد ، تاجر فرد  -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192322وفً تارٌخ  221742هاله شحاته رسالن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  221662لٌده برلم    اسالم سعٌد حسنٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192311وفً تارٌخ  221693دمحم فتح هللا عبدالراضً عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192325وفً تارٌخ  221755عصام محمود عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192325وفً تارٌخ  221757دعاء ابراهٌم فتح هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192312وفً تارٌخ  221682دمحم عادل دمحم سالمه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  221723علً حسٌن علً بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -معرض البدر للمالبس و المفروشات  -  125

 وصف التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة ,22192317

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192321وفً تارٌخ  221744عالء غرٌب علً حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192323وفً تارٌخ  137762محمود احمد عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192311وفً تارٌخ  221688فوزٌه ابراهٌم دمحم بظاظو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192311وفً تارٌخ  221691محمود فتحً دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  221751دمحم محمود احمد عٌسً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192324وفً تارٌخ  221753شحاته مصطفً شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192312وفً تارٌخ  221683صافً ناصف رحٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  221745السٌد دمحم بسٌونً السٌد ابراهٌم رفاعً ) مكتب بسٌونً للنمل بالسٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 دٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتم تع22192321تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192312وفً تارٌخ  221699عبد النبى دمحم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن22192311وفً تارٌخ  221692صالح دمحم مسعود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192324وفً تارٌخ  221752مبري حامد ممرب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  22192325وفً تارٌخ  221645عبد الرحمن ، تاجر ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان  -  1

 , وصف التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 S 4الى: إضافة السمه التجارٌة / اس فور ام  221552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192323،  فى تارٌخ :   -  1

M   ) مؤسسه فردٌه ( 

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / احمد  135199تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192324،  فى تارٌخ :   -  2

 دمحم محمود سرور  

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / عفٌفى  194997مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم22192325،  فى تارٌخ :   -  3

 احمد دمحم دمحم دمحم دمحم عفٌفى   -لتصنٌع االخشاب 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة  183254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192325،  فى تارٌخ :   -  4

 رن  االسكندرٌة للتصدٌر و مصادرات الجما

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / رافت  141643تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192325،  فى تارٌخ :   -  5

 عبدالستار عبدهللا علً  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مصر  177321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192325،  فى تارٌخ :   -  6

 للمماوالت و التورٌدات ) مؤسسة فردٌة (  

فهد لتجارة الى: اضافة السمة التجارٌة / ال 149487تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192326،  فى تارٌخ :   -  7

 االدوات المنزلٌة  

الى: اضافة السمة التجارٌة / طٌبه لتورٌد  134625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192327،  فى تارٌخ :   -  8

 مواد البناء و االسمنت  

ٌل السمه التجارٌه الى / تى الى: تعد 155251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192312،  فى تارٌخ :   -  9

 بارثٌنوس انترناشٌونال سنتر  

الى: تعدٌل السمة التجاري الً / المروه  151352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192312،  فى تارٌخ :   -  12

 للتصدٌر  

 الى: تعدٌل السمة التجاري الً / كاتً   221642تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192311،  فى تارٌخ :   -  11

الى: تصحٌح السمه التجارٌه / تى  155251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192311،  فى تارٌخ :   -  12

 بارثٌنوس انترناشٌونال سنتر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / الفراعنه  179124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192311،  فى تارٌخ :   -  13

 لالستشارات البحرٌه  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / دار الزٌاد   196646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192311،  فى تارٌخ :   -  14

الى: اضافة السمة التجارٌة / الحرش  161227تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192312،  فى تارٌخ :   -  15

 لالستٌراد و التصدٌر  

 الى: احمد دمحم لطب   172416تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192312،  فى تارٌخ :   -  16

 رسان) مؤسسة فردٌة(  الى: مؤسسة اول الف 172416تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192312،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: اضافة السمة التجارٌة / مصنع شٌن   181717تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192312،  فى تارٌخ :   -  18



 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

الى: اضافة السمة التجارٌة / المصرٌة  175246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192312،  فى تارٌخ :   -  19

 ٌد لطع غٌار السٌارات االلمانٌة المستعمله  لتور

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اسامه  144362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192313،  فى تارٌخ :   -  22

 دمحم كامل السٌد  

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / تمر حنه   119898تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192314،  فى تارٌخ :   -  21

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  193226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192314،  فى تارٌخ :   -  22

 سامح لبٌصى دمحم عوض   -مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / مارٌنا  139955اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل22192319،  فى تارٌخ :   -  23

 سنتر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌة الً / المدس  185726تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192319،  فى تارٌخ :   -  24

 للمماوالت العمومٌه  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / دٌمنشنز  193525تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب22192319،  فى تارٌخ :   -  25

 للتجاره و التورٌدات  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / روز الٌن   158225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192322،  فى تارٌخ :   -  26

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / دلفٌن  112836شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ22192322،  فى تارٌخ :   -  27

 للرٌاضة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / السالم  222762تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192322،  فى تارٌخ :   -  28

 للمماوالت العمومٌة  

الى: اضافة السمة التجارٌة / الملعة ) بوكا  197286التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 22192321،  فى تارٌخ :   -  29

P.O.K.A   ) 

 الى: اضافة السمة التجارٌة / الٌكس مارٌن   195532تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192321،  فى تارٌخ :   -  32

الى: تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه  184528شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ22192321،  فى تارٌخ :   -  31

 عماد بشرى زكى توفٌك   -الٌكس جولف 

الى: تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه  167887تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192321،  فى تارٌخ :   -  32

 علوانى دمحم علوانى دمحم   -تجاره الكٌماوٌات علوانى لالستٌراد والتصدٌر و

الى: اضافة السمة التجارٌة / هرمون  221645تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192325،  فى تارٌخ :   -  33

 لمستحضرات التجمٌل و المنظفات  

الى: اضافة السمة التجارٌة / هرمون  221645تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192325،  فى تارٌخ :   -  34

 لمستحضرات التجمٌل و المنظفات  

ن الى: تعدٌل االسم التجارى إلى / شعبا 176492تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192327،  فى تارٌخ :   -  35

 شعبان للخدمات البترولٌه والمماوالت المتكامله   -احمد على احمد دمحم 

 الى: تعدٌل السمة التجاري الً / الملكه   195938تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192331،  فى تارٌخ :   -  36

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  193226لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر22192331،  فى تارٌخ :   -  37

 سامح لبٌصً دمحم عوض   -مؤسسة المبٌصى للتصدٌر والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة 



 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

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  193226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192331،  فى تارٌخ :   -  38

 سامح لبٌصً دمحم عوض   -والمماوالت و تصنٌع المالبس الجاهزة  مؤسسة المبٌصى للتصدٌر

الى: تعدٌل االسم االتجاري لٌصبح / دمحم  175352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192331،  فى تارٌخ :   -  39

 دروٌش ابوالوفا دروٌش  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / الدولٌة  187189ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك22192331،  فى تارٌخ :   -  42

 للنمل  

الى: تعدٌل االسم التجارى الً / الرفاعً  189595تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192331،  فى تارٌخ :   -  41

 للرحالت  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 135199برلم       22192324احمد دمحم محمود سرور   ، تارٌخ :  -  1

 135199برلم       22192324احمد دمحم محمود سرور   ، تارٌخ :  -  2

 194997برلم       22192325ٌحًٌ دمحم دمحم دمحم دمحم عفٌفً   ، تارٌخ :  -  3

 194997برلم       22192325: ٌحًٌ دمحم دمحم دمحم دمحم عفٌفً   ، تارٌخ  -  4

 141643برلم       22192325رافت عبدالستار عبدهللا علً   ، تارٌخ :  -  5

 141643برلم       22192325رافت عبدالستار عبدهللا علً   ، تارٌخ :  -  6

 194997برلم       22192325ٌحًٌ دمحم دمحم دمحم دمحم عفٌفً   ، تارٌخ :  -  7

 85312برلم       22192312حمد السٌد علً الترجمان   ، تارٌخ : ابراهٌم ا -  8

 85312برلم       22192312ابراهٌم احمد السٌد علً الترجمان   ، تارٌخ :  -  9

 144362برلم       22192313اسامه دمحم كامل السٌد   ، تارٌخ :  -  12

 144362   برلم    22192313اسامه دمحم كامل السٌد   ، تارٌخ :  -  11

 169722برلم       22192318اسالم باهر السٌد بركات   ، تارٌخ :  -  12

 178595برلم       22192322شرٌف رضا دمحم ابوالسعود غالب   ، تارٌخ :  -  13

 166527برلم       22192324اشرف ابو السعود السٌد دمحم على   ، تارٌخ :  -  14

 166527برلم       22192324، تارٌخ :   رامى دمحم السٌد دمحم على  -  15

 166527برلم       22192324عصام السٌد زكرٌا عبدالسالم   ، تارٌخ :  -  16

 166527برلم       22192324اشرف ابو السعود السٌد دمحم على   ، تارٌخ :  -  17



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 166527برلم       22192324رامى دمحم السٌد دمحم على   ، تارٌخ :  -  18

 166527برلم       22192324عصام السٌد زكرٌا عبدالسالم   ، تارٌخ :  -  19

 166527برلم       22192324اشرف ابو السعود السٌد دمحم على   ، تارٌخ :  -  22

 166527برلم       22192324رامى دمحم السٌد دمحم على   ، تارٌخ :  -  21

 166527برلم       22192324خ : عصام السٌد زكرٌا عبدالسالم   ، تارٌ -  22

 175352برلم       22192331دمحم دروٌش ابوالوفا دروٌش   ، تارٌخ :  -  23

 175352برلم       22192331دمحم دروٌش ابوالوفا دروٌش   ، تارٌخ :  -  24

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 وشرٌكه احمد دمحم احمد موسى (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : الشركة االسراء للتسوٌك العمارى ) صبحى خلف دمحم   - 1

مصدق علً تولٌعاته  2218/11/27تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخخ فً    22192325، وفى تارٌخ    198249

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مكتب توثٌك الدخٌلة  2219و لسنة  2336برلم 

تم    22192326، وفى تارٌخ    121585ٌوفانى لالستثمار و السٌاحة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : شركة سان ج   - 2

 محو/شطب السجل  بموجب محضر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    95678سعاد محمود جابر وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -ورثة اسماعٌل حمٌدو نوح    - 3

 -غٌر ثابت التارٌخخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عنه  2219/1/1بموجب عمد فسخ مؤرخ فً   تم محو/شطب السجل   22192312

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و لٌد منشأة فردٌة فً نفس الٌوم باسم / سامح اسماعٌل حمٌدو نوح

تم    22192312 ، وفى تارٌخ   156988شرٌف غالى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : -بماله شرٌف   - 4

تم  -توثٌك سٌدي جابر  2219م لسنة  431مصدق علً تولٌعاته برلم  2219/3/2محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم    22192311، وفى تارٌخ    156944دمحم دمحم مسعود وشرٌكه صالح دمحم مسعود  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

تم فسخ الشركة و  -توثٌك اسكندرٌة ثان  2213ع لسنة  1442محو/شطب السجل  بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

 تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم / صالح دمحم مسعود السٌد

، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  شركة نٌون دكس للتورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه ) السسٌد زكى حسٌن  وشركاه(    - 6

ملخصه مسجل برلم  2219/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخخ فً    22192313، وفى تارٌخ    142932

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2219/2/24فً  225

عمرو السٌد زكً حسٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -شركه نٌون ركس للتورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه   - 7

ملخصه مسجل برلم  2219/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخخ فً    22192313، وفى تارٌخ    142932

 م فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌات -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2219/2/24فً  225

،    142932السٌد زكً حسٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : -نٌون ركس للتورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه   - 8

فً  225ملخصه مسجل برلم  2219/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخخ فً    22192313وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -درٌة و مشهر عنه شركات اسكن 2219/2/24

، وفى تارٌخ    188348صالح الدٌن عبده وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : -شركه اآلالء لالستٌراد والتصدٌر   - 9

كات شر 2219لسنة  262ملخصه مسجل برلم  2219/2/22تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192313

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -اسكندرٌة و مشهر عنه 

تم محو/شطب السجل     22192317، وفى تارٌخ    185239دمحم جابر دمحم و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

تم فسخ  -هر عنه اسكندرٌة ثان غٌر مسجل و غٌر مش 2211/9/18أ فً  2618بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

، وفى    152522جمال عبد الفتاح احمد حجازى  وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   -دار السالم للتصنٌع     - 11

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب نمل الممر   22192322تارٌخ 

تم محو/شطب    22192322، وفى تارٌخ    73917تضامن  سبك لٌدها برلم :  عبد النظٌر على حسٌن وشرٌكه  ، شركة   - 12

تم فسخ الشركة و  -عرفً غٌر ثبات التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عنه  2218/3/5السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 ندرٌةتصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة بمكتب شرق اسك

تم محو/شطب    22192322، وفى تارٌخ    73917السٌد عطٌه عبد العال وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

تم فسخ الشركة و  -عرفً غٌر ثبات التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عنه  2218/3/5السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة بمكتب شرق اسكندرٌة تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم

تم محو/شطب    22192322، وفى تارٌخ    73917عبد الحكٌم على حسٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

لشركة و تم فسخ ا -عرفً غٌر ثبات التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عنه  2218/3/5السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة بمكتب شرق اسكندرٌة

، وفى تارٌخ    73917ٌعدل االسم التجارى الى/السٌد عبد الحكٌم على حسٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

عرفً غٌر ثبات التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر  2218/3/5سخ مؤرخ فً تم محو/شطب السجل  بموجب عمد ف   22192322

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة بمكتب شرق اسكندرٌة -عنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22192322ى تارٌخ ، وف   73917عبد النظٌر على حسٌن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

تم فسخ الشركة و  -عرفً غٌر ثبات التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عنه  2218/3/5السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة بمكتب شرق اسكندرٌة

تم محو/شطب    22192322، وفى تارٌخ    73917كاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : السٌد عطٌه عبد العال وشر   - 17

تم فسخ الشركة و  -عرفً غٌر ثبات التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عنه  2218/3/5السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 مكتب شرق اسكندرٌةتصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة ب

تم محو/شطب    22192322، وفى تارٌخ    73917عبد الحكٌم على حسٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

تم فسخ الشركة و  -عرفً غٌر ثبات التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عنه  2218/3/5السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 ة فردٌة باسم / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة بمكتب شرق اسكندرٌةتصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأ

، وفى تارٌخ    73917ٌعدل االسم التجارى الى/السٌد عبد الحكٌم على حسٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

التارٌخ غٌر مسجل و غٌر مشهر عرفً غٌر ثبات  2218/3/5تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192322

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم / السٌد عبدالحكٌم علً حسٌن و لٌدة بمكتب شرق اسكندرٌة -عنه 

ٌخ ، وفى تار   196489السٌد دمحم بسٌونى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -شركة بسٌونى للنمل بالسٌارات    - 22

شركات  2219لسنة  284ملخصه مسجل برلم  2219/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخخ فً    22192321

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها و لٌد منشأة فردٌة باسم / السٌد دمحم بسٌونً السٌد -اسكندرٌة و مشهر عنه 

، وفى تارٌخ    196489، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   السٌد دمحم بسٌونى وشركاه -شركة بسٌونى للنمل بالسٌارات    - 21

تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها و لٌد منشأة فردٌة باسم / السٌد دمحم بسٌونً    22192321

 السٌد

   146494ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : السٌد دمحم على هندى وشركاه الشركه ) الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه (  ، توصٌ   - 22

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   22192325، وفى تارٌخ 

الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : -ٌعدل لٌصبح/ دمحم السٌد دمحم الهندى وشركاه    - 23

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   22192325خ ، وفى تارٌ   146494

   146494السٌد دمحم على هندى وشركاه الشركه ) الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

ز  357مصدق علً تولٌعاته برلم  2218/12/31فً تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ    22192325، وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك اسكندرٌة النمو<جً  2219لسنة 

الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : -ٌعدل لٌصبح/ دمحم السٌد دمحم الهندى وشركاه    - 25

مصدق علً تولٌعاته  2218/12/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192325، وفى تارٌخ    146494

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك اسكندرٌة النمو<جً  2219ز لسنة  357برلم 

   146494 السٌد دمحم على هندى وشركاه الشركه ) الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   - 26

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   22192325، وفى تارٌخ 

الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : -ٌعدل لٌصبح/ دمحم السٌد دمحم الهندى وشركاه    - 27

 سجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌاتم محو/شطب ال   22192325، وفى تارٌخ    146494

   146494السٌد دمحم على هندى وشركاه الشركه ) الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

ز  357عاته برلم مصدق علً تولٌ 2218/12/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192325، وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك اسكندرٌة النمو<جً  2219لسنة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركه االهلٌه للخدمات الجمركٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : -ٌعدل لٌصبح/ دمحم السٌد دمحم الهندى وشركاه    - 29

مصدق علً تولٌعاته  2218/12/31فسخ مؤرخ فً  تم محو/شطب السجل  بموجب عمد   22192325، وفى تارٌخ    146494

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك اسكندرٌة النمو<جً  2219ز لسنة  357برلم 

تم محو/شطب    22192326، وفى تارٌخ    194851دمحم جابر ٌس امٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

تم فسخ  -توثٌك الدخٌلة  2217ط لسنة  6515مصدق علً تولٌعاته برلم  2217/12/17 السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    22192326، وفى تارٌخ    194851دمحم جابر ٌس امٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 ئٌاالسجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نها

شركه ابوغربٌه لتجاره الجلود  واالستٌراد والتصدٌر حسن ابوغربٌه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

ثابت التارٌخ برلم  2219/3/17تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192326، وفى تارٌخ    152527

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك اسكندرٌة النموذجً  2216أ لسنة  1772

شركه ابوغربٌه لتجاره الجلود  واالستٌراد والتصدٌر حسن ابوغربٌه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   22192326، وفى تارٌخ    152527

، وفى تارٌخ    135671نٌوسنت )فوزى حافظ وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   مخبوزت حلوٌات   - 34

فً  2219ب لسنة  1322مصدق علً تولٌعاته برلم  2219/3/17تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ    22192327

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مكتب توثٌك برج العرب  2219/3/18

، وفى تارٌخ    135671بوزت حلوٌات  نٌوسنت )فوزى حافظ وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : مخ   - 35

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   22192327

تم محو/شطب    22192327، وفى تارٌخ    169196مهنى ثابت بشاى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

توثٌك  2219لسنة  124,  2219م لسنة  123مصدق علً تولٌعاته برلم  2227/11/8السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -اسكندرٌة النموذجً 

 

تم محو/شطب    22192327، وفى تارٌخ    169196مهنى ثابت بشاى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 37

 السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عنهم دمحم عشرى سعد الدٌن ابو طالب و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -لدٌن ابو طالبورثه المرحوم/عشرى سعد ا -  1

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192324وفً تارٌخ   ، 185592،

 جنٌه   1222220222،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192324وفً تارٌخ   ، 66626برلم ،ى  .عثمان   دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  2

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192324وفً تارٌخ   ، 66626عمرو ابراهٌم  عمر هندى  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2222220222رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  22192324وفً تارٌخ   ، 66626ابراهٌم   عمر  هندى  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192324وفً تارٌخ   ، 66626ة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عمر ابراهٌم هندى وشركاه شرك -  5

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192324وفً تارٌخ   ، 66626ى  .عثمان   دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2222220222لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف ا

تم تعدٌل رأس  22192324وفً تارٌخ   ، 66626عمرو ابراهٌم  عمر هندى  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   2222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192324وفً تارٌخ   ، 66626عمر  هندى  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،  ابراهٌم  -  8

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 22192324وفً تارٌخ   ، 66626عمر ابراهٌم هندى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    138662الجعفرى عباس  حامد وشرٌكه للتورٌدات الصناعٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   222220222مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 22192325،

الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192326وفً تارٌخ   ، 152626برلم ،

 جنٌه   522120222،

وفً تارٌخ    152626احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه / الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   522120222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192326،

الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -حمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ا -  13

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192326وفً تارٌخ   ، 152626برلم ،

 جنٌه   522120222،

وفً تارٌخ    152626لتشكٌل المعادن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه / الشركة الحدٌثة  -  14

 جنٌه   522120222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192326،

وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ت -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه  -  15

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192327وفً تارٌخ   ، 152626برلم ،

 جنٌه   5225220222،

رٌخ   وفً تا 152626احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه / الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   5225220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192327،

الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه  -  17

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192327وفً تارٌخ   ، 152626برلم ،

 جنٌه   5225220222،

وفً تارٌخ    152626احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه / الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   5225220222رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل  22192327،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  22192312وفً تارٌخ   ، 188527خالد احمد عبد الحمٌد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   522220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  188527ه لٌصبح/ " اٌناس عبد الحمٌد وشرٌكها " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى للشرك -  22

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192312تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    142221، سبك لٌدها برلم ،سمٌر سلٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة   -المهندس / بٌع وشراء فضالت االلمشه  -  21

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192311،

 22192311وفً تارٌخ   ، 142221سمٌر سلٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -المهندس لتصنٌع المالبس  -  22

 جنٌه   1222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس 

وفً تارٌخ    142221سمٌر سلٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -المهندس / بٌع وشراء فضالت االلمشه  -  23

 جنٌه   1222220222مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  22192311،

 22192311وفً تارٌخ   ، 142221سمٌر سلٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -المهندس لتصنٌع المالبس  -  24

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192313وفً تارٌخ   ، 168163ٌاسر احمد دمحم علً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   122220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم احمد معتز فتحى و -الشركة الدولٌة الدارة المنشأت الترفٌهٌة ولاعات االفراح  -  26

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192313وفً تارٌخ   ، 222938،

 جنٌه   1222220222،

حى وشرٌكته توصٌة احمد معتز فت -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الشركة الدولٌة الدارة المنشأت الترفٌهٌة ولاعات االفراح  -  27

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  22192313وفً تارٌخ   ، 222938بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1222220222رأس مالها ،

وصف تم تعدٌل رأس المال ,  22192314وفً تارٌخ   ، 23675الماضى اخوان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   322220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  22192314وفً تارٌخ   ، 23675الماضى اخوان توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   322220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -لى / شركة اوالد العم تعدٌل االسم التجارى ا -  32

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192314وفً تارٌخ   ، 185737،

 جنٌه   1522220222،

تم تعدٌل  22192314وفً تارٌخ   ، 185737، سبك لٌدها برلم ،  اوالد العم)رٌمون مٌالد لطفى و شركاه( توصٌة بسٌطة -  31

 جنٌه   1522220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    185737تعدٌل االسم التجارى الى / مٌنا ٌوسف لطفى واصف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   1522220222م تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ت 22192314،

بٌشوي ٌوسف لطفى واصف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -تعدٌل االسم التجارى الى / شركة اوالد العم  -  33

:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر 22192314وفً تارٌخ   ، 185737،

 جنٌه   1522220222،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    199938تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود النجار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192314،

وفً تارٌخ    199938تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود النجار وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192314،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192314وفً تارٌخ   ، 199938لم ،محمود النجار وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  36

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192317وفً تارٌخ   ، 117128دمحم مبرون الصاوي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   52222220222المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال  22192317وفً تارٌخ   ، 117128دمحم مبرون الصاوي وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   52222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192317وفً تارٌخ   ، 117128ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم مبرون الصاوي نوٌشً وشركا -  39

 جنٌه   52222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

لم حسام دمحم مبرون الصاوي و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة حسام تكس  -  42

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192317وفً تارٌخ   ، 117128،

 جنٌه   52222220222،

وفً تارٌخ    117128تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم مبرون الصاوى نوٌشى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   52222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس  22192317،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192317وفً تارٌخ   ، 117128دمحم مبرون الصاوي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   52222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22192317وفً تارٌخ   ، 117128دمحم مبرون الصاوي وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   52222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192317رٌخ   ،وفً تا 117128دمحم مبرون الصاوي نوٌشً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   52222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

حسام دمحم مبرون الصاوي و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة حسام تكس  -  45

المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  تم تعدٌل رأس 22192317وفً تارٌخ   ، 117128،

 جنٌه   52222220222،

وفً تارٌخ    117128تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم مبرون الصاوى نوٌشى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   52222220222رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  22192317،

تم تعدٌل رأس المال  22192317وفً تارٌخ   ، 117128دمحم مبرون الصاوي وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   52222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22192317وفً تارٌخ   ، 117128سبك لٌدها برلم ،دمحم مبرون الصاوي وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،  -  48

 جنٌه   52222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192317وفً تارٌخ   ، 117128دمحم مبرون الصاوي نوٌشً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   52222220222لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف ا
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسام دمحم مبرون الصاوي و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة حسام تكس  -  52

ٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل 22192317وفً تارٌخ   ، 117128،

 جنٌه   52222220222،

وفً تارٌخ    117128تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم مبرون الصاوى نوٌشى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   52222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192317،

تم تعدٌل رأس  22192317وفً تارٌخ   ، 192248ابراهٌم الجوهرى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركه -  52

 جنٌه   492220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    199938تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود النجار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192322،

وفً تارٌخ    199938توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / محمود النجار وشرٌكته  -  54

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192322،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192322وفً تارٌخ   ، 199938محمود النجار وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   5222220222صف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،و

تم تعدٌل رأس المال ,  22192322وفً تارٌخ   ، 178224جمال عبد الفضٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   122220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

م التجاري لٌصبح / ورثة عبدالفضٌل عبدالرحمن عنهم ولٌد خمٌس عبدالفضٌل توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل االس -  57

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192322وفً تارٌخ   ، 178224،

 جنٌه   122220222،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192321وفً تارٌخ   ، 157829سبك لٌدها برلم ، جمعه غٌث جمعه و شركاه توصٌة بسٌطة  ، -  58

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    157829تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / منصور جمعه غٌث و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   1222220222ٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعد 22192321،

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة / جمعه غٌث جمعه عنهم / منصور جمعه غٌث و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  62

ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التأش 22192321وفً تارٌخ   ، 157829برلم ،

 جنٌه   1222220222،

وفً تارٌخ    199922تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مروة السٌد السٌد ٌوسف و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   12217520222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192321،

تم تعدٌل رأس  22192321وفً تارٌخ   ، 199922مروة السٌد السٌد ٌوسف و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   12217520222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    199922كاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد مرسً خلف احمد و شر -  63

 جنٌه   12217520222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192321،

وفً تارٌخ    138262شركه كوٌن وود ) نظمى زخارٌوس خٌله وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192321،

وفً تارٌخ    138262تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مورٌس نظمً و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   522220222ل لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما 22192321،
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وفً تارٌخ    138262شركه كوٌن وود ) نظمى زخارٌوس خٌله وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192321،

وفً تارٌخ    138262لٌصبح / مورٌس نظمً و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل االسم التجاري -  67

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192321،

وفً  152235، سبك لٌدها برلم ، شركة الٌكس باور للهندسة والتجاره )ابٌت جورج اٌلٌا جندى وشركاه( توصٌة بسٌطة  -  68

 جنٌه   6222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192324تارٌخ   ،

وفً  152235جورج اٌلٌا جندى وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 2شركة الٌكس باور للهندسة والتجارة ابٌت م  -  69

 جنٌه   6222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192324،تارٌخ   

جورج اٌلٌا جندى وشركاة ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  2تعدل الى /  شركه الٌكس باور للهندسة والتجارة أبٌت ) م -  72

المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس  22192324وفً تارٌخ   ، 152235،

 جنٌه   6222220222،

جوزٌف جورج اٌلٌا جندى وشركاة ( توصٌة بسٌطة  ،  2م -ٌصبح اسم الشركه )شركه الٌكس باور للهندسة والتجارة أبٌت  -  71

التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس تم تعدٌل رأس المال , وصف  22192324وفً تارٌخ   ، 152235سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   6222220222مالها ،

وفً  152235شركة الٌكس باور للهندسة والتجاره )ابٌت جورج اٌلٌا جندى وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  72

 جنٌه   6222220222ا ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 22192324تارٌخ   ،

وفً  152235جورج اٌلٌا جندى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 2شركة الٌكس باور للهندسة والتجارة ابٌت م  -  73

 جنٌه   6222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192324تارٌخ   ،

جورج اٌلٌا جندى وشركاة ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  2شركه الٌكس باور للهندسة والتجارة أبٌت ) متعدل الى /   -  74

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192324وفً تارٌخ   ، 152235،

 جنٌه   6222220222،

جوزٌف جورج اٌلٌا جندى وشركاة ( شركة تضامن  ،  2م -ندسة والتجارة أبٌت ٌصبح اسم الشركه )شركه الٌكس باور لله -  75

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  22192324وفً تارٌخ   ، 152235سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   6222220222مالها ،

امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك  - تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة المهندس التجارٌة -  76

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192324وفً تارٌخ   ، 139769لٌدها برلم ،

 جنٌه   32220222،

وفً تارٌخ    139769سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه المهندس التجارٌه ) صباح زاهر عبد الحلٌم و شركاها ( توصٌة ب -  77

 جنٌه   32220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192324،

امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة المهندس التجارٌة  -  78

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192324وفً تارٌخ   ، 139769دها برلم ،لٌ

 جنٌه   32220222،

وفً تارٌخ    139769شركه المهندس التجارٌه ) صباح زاهر عبد الحلٌم و شركاها ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  79

 جنٌه   32220222أس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل ر 22192324،

وفً تارٌخ    158782اسكندرٌة لتجارة المعادن ) طارق ابو نار وشركاة ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  82

 جنٌه   22222220222،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192324،
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طارق ابو نار وشرٌكته( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )االسكندرٌة لتجارة المعادن  -  81

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192324وفً تارٌخ   ، 158782،

 جنٌه   22222220222،

وفً تارٌخ    158782اسكندرٌة لتجارة المعادن ) طارق ابو نار وشركاة ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  82

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192324،

طارق ابو نار وشرٌكته( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -رة المعادن تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )االسكندرٌة لتجا -  83

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192324وفً تارٌخ   ، 158782،

 جنٌه   22222220222،

فروشات / مهنً سجٌع مهنً و شركاه شركة تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / معرض اوالد / زكرٌا لالدوات المنزلٌة و الم -  84

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  22192325وفً تارٌخ   ، 114362تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   42220222لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192325وفً تارٌخ   ، 114362زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  85

 جنٌه   42220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192325وفً تارٌخ   ، 151758سعٌد سالمه دمحم الحداد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  86

 جنٌه   122220222، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

تم  22192325وفً تارٌخ   ، 151758تعدل الى شركة سعٌد سالمة دمحم الحداد وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  87

 جنٌه   122220222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

دمحم سعٌد سالمه و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -سعٌد لخدمات النمل بسٌارات الغٌر تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة ال -  88

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192325وفً تارٌخ   ، 151758لٌدها برلم ،

 جنٌه   122220222،

وفً تارٌخ    98236وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، فٌستا للحلوٌات واالستٌراد والتصدٌرسٌسٌل اسكندر -  89

 جنٌه   255220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192325،

رأس تم تعدٌل  22192325وفً تارٌخ   ، 98236عدل الى سٌسٌل اسكندروشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  92

 جنٌه   255220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    98236سٌسٌل اسكندر غبلاير وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-عدل الى حلوانى سانتا لوتشٌا  -  91

 جنٌه   255220222رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 22192325،

وفً تارٌخ    98236تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شرٌف امٌل عطٌه و شرٌكتٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  92

 جنٌه   255220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192325،

لٌصبح / مرحى للهندسة والمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل اسم الشركة  -  93

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192325وفً تارٌخ   ، 132228،

 جنٌه   222222220222،

 132228عبدالحمٌد حبٌب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه مرحى للهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى  -  94

 جنٌه   222222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192325وفً تارٌخ   ،

بٌب وشركاه( شركة تضامن  عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم ح -  95

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  22192325وفً تارٌخ   ، 132228، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   222222220222مالها ،
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، سبك لٌدها برلم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مرحى للهندسة والمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( توصٌة بسٌطة   -  96

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192325وفً تارٌخ   ، 132228،

 جنٌه   222222220222،

 132228شركه مرحى للهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى عبدالحمٌد حبٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  97

 جنٌه   222222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192325،وفً تارٌخ   

عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم حبٌب وشركاه( توصٌة بسٌطة   -  98

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  22192325وفً تارٌخ   ، 132228، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   222222220222مالها ،

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مرحى للهندسة والمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  99

التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  تم تعدٌل رأس المال , وصف 22192325وفً تارٌخ   ، 132228،

 جنٌه   222222220222،

 132228شركه مرحى للهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى عبدالحمٌد حبٌب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  122

 جنٌه   222222220222مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 22192325وفً تارٌخ   ،

عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم حبٌب وشركاه( شركة تضامن   -  121

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  22192325وفً تارٌخ   ، 132228، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   222222220222مالها ،

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مرحى للهندسة والمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  122

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192325وفً تارٌخ   ، 132228،

 جنٌه   222222220222،

 132228شركه مرحى للهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى عبدالحمٌد حبٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  123

 جنٌه   222222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192325وفً تارٌخ   ،

للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم حبٌب وشركاه( توصٌة بسٌطة  عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى  -  124

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  22192325وفً تارٌخ   ، 132228، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   222222220222مالها ،

 197695ان دمحم علً ابراهٌم و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة دمحم شعب -  125

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192326وفً تارٌخ   ،

 197695بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركة دمحم شعبان دمحم علً ابراهٌم و شرٌكته الجهٌنً لالستٌراد و التصدٌر توصٌة -  126

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192326وفً تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    184238شركه حسنى لتجاره االخشاب )دمحم حسنى دمحم و شركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  127

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192327،

وفً  184238دمحم حسنى دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل الى / شركه مكه للتورٌدات العمومٌه  -  128

 جنٌه   1222220222دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تع 22192327تارٌخ   ،

ٌعدل االسم التجارى الى/شركه حسنى لتجاره االخشاب)دمحم حسنى دمحم وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  129

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192327وفً تارٌخ   ، 184238،

 جنٌه   1222220222،
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وفً تارٌخ    159591دمحم عبده ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -شركه االخوه لصناعه االحذٌه  -  112

 جنٌه   222222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192328،

 159591دمحم عبده ٌوسف عبد الباسط وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -عدل الى / شركة االخوة انترناشٌونال  -  111

 جنٌه   222222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192328وفً تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    159591نمبروان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،  2أس  2أم 2أٌه  شركة االخوة انترناشٌونال -  112

 جنٌه   222222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192328،

دمحم عبده  -عموم االستٌراد و التصدٌر ٌعدل االسم التجاري للشركة لٌصبح " شركة االخوة انترناشٌونال لتصنٌع االحذٌة و  -  113

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    22192328وفً تارٌخ   ، 159591ٌوسف و شركاه " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   222222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

-اٌه ام اس نمبر وان ( لتصنٌع االحذٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر  عدل االسم التجارى الى / شركه االخوه انترناشونال ) -  114

تم تعدٌل رأس المال , وصف  22192328وفً تارٌخ   ، 159591دمحم عبده ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   222222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ه االنتاجٌه لالعمال االنشائٌه و الكهرومٌكانٌكا و التخطٌط العمرانى جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها برلم الجمعٌه التعاونٌ -  115

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192328وفً تارٌخ   ، 182794،

 جنٌه   32222220222،

ال االنشائٌه و الكهرومٌكانٌكا و التخطٌط العمرانى جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها برلم الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لالعم -  116

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192328وفً تارٌخ   ، 182794،

 جنٌه   32222220222،

كهرومٌكانٌكا و التخطٌط العمرانى )مناره ( جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لالعمال االنشائٌه و ال -  117

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192328وفً تارٌخ   ، 182794برلم ،

 جنٌه   32222220222،

نٌكا و التخطٌط العمرانى )مناره ( جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها الجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌه لالعمال االنشائٌه و الكهرومٌكا -  118

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192328وفً تارٌخ   ، 182794برلم ،

 جنٌه   32222220222،

وفً تارٌخ    122526، سبك لٌدها برلم ،شركه اوالد الكورانى المتولى المتولى ابو العنٌن وشركاه شركة تضامن   -  119

 جنٌه   54222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192331،

 122526دمحم المتولى المتولى ابو العنٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدل لتصبح/ شركه اوالد الكورانى  -  122

 جنٌه   54222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192331تارٌخ   ،وفً 

وفً تارٌخ    122526شركه اوالد الكورانى المتولى المتولى ابو العنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   54222220222شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأ 22192331،

 122526دمحم المتولى المتولى ابو العنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدل لتصبح/ شركه اوالد الكورانى  -  122

 جنٌه   54222220222رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 22192331وفً تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    122526شركه اوالد الكورانى المتولى المتولى ابو العنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  123

 جنٌه   54222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192331،

 122526دمحم المتولى المتولى ابو العنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ح/ شركه اوالد الكورانى تعدل لتصب -  124

 جنٌه   54222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192331وفً تارٌخ   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

تم تعدٌل  22192327وفً تارٌخ  117472شركة االسكندرٌة لالستثمار و السٌاحة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 -بجهة سان استفانو  -تنظٌم شارع ابن حولل  32,  28العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كممر اداري للشركة / بالعمار رلم 

 دائم 117472و لٌد برلم تابع  2142سم الرمل و تعٌٌن / كرٌم دمحم عبدالفتاح مدٌرا ادارٌا للممر و اودع برلم ل

، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     FATHALLA FOOD SOLUTIONSدمحم احمد فتح هللا وشركاه " فتح هللا فوود سولٌوشنز  -  2

/  164وان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بالعمار رلم تم تعدٌل العن 22192312وفً تارٌخ  192195

لسم الدخٌلة و مدٌر الفرع / علوي عالء الدٌن عبدالعزٌز  -مكرر شارع الهانوفٌل الئرٌسً امام بنن مصر الهانوفٌل العجمً  2

 دائم 2212ابراهٌم سٌف الدٌن و اودع برلم 

، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     BEIT EL GOMLAدمحم احمد فتح هللا وشركاه -الى/شركه بٌت الجملهٌعدل االسم التجارى  -  3

/  164تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بالعمار رلم  22192312وفً تارٌخ  192195

لسم الدخٌلة و مدٌر الفرع / علوي عالء الدٌن عبدالعزٌز  -انوفٌل العجمً مكرر شارع الهانوفٌل الئرٌسً امام بنن مصر اله 2

 دائم 2212ابراهٌم سٌف الدٌن و اودع برلم 

، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     FATHALLA FOOD SOLUTIONSدمحم احمد فتح هللا وشركاه " فتح هللا فوود سولٌوشنز  -  4

ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحا الكائن بالدور االرضً تم تعدٌ 22192312وفً تارٌخ  192195

لسم اول الرمل و تعٌٌن / ابراهٌم محمود دمحم هجرس مدٌر مسئول للفرع و  -تنظٌم شارع مصطفً كامل باكوس  478بالعمار رلم 

 دائم 2211اودع برلم 

، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     BEIT EL GOMLAدمحم احمد فتح هللا وشركاه -ٌعدل االسم التجارى الى/شركه بٌت الجمله -  5

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحا الكائن بالدور االرضً  22192312وفً تارٌخ  192195

ابراهٌم محمود دمحم هجرس مدٌر مسئول للفرع و لسم اول الرمل و تعٌٌن /  -تنظٌم شارع مصطفً كامل باكوس  478بالعمار رلم 

 دائم 2211اودع برلم 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     FATHALLA FOOD SOLUTIONSدمحم احمد فتح هللا وشركاه " فتح هللا فوود سولٌوشنز  -  6

/  164نوان / المحل الكائن بالعمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالع 22192312وفً تارٌخ  192195

لسم الدخٌلة و مدٌر الفرع / علوي عالء الدٌن عبدالعزٌز  -مكرر شارع الهانوفٌل الئرٌسً امام بنن مصر الهانوفٌل العجمً  2

 دائم 2212ابراهٌم سٌف الدٌن و اودع برلم 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     BEIT EL GOMLAوشركاه دمحم احمد فتح هللا -ٌعدل االسم التجارى الى/شركه بٌت الجمله -  7

/  164تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بالعمار رلم  22192312وفً تارٌخ  192195

رع / علوي عالء الدٌن عبدالعزٌز لسم الدخٌلة و مدٌر الف -مكرر شارع الهانوفٌل الئرٌسً امام بنن مصر الهانوفٌل العجمً  2

 دائم 2212ابراهٌم سٌف الدٌن و اودع برلم 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     FATHALLA FOOD SOLUTIONSدمحم احمد فتح هللا وشركاه " فتح هللا فوود سولٌوشنز  -  8

فرع بالعنوان / المحا الكائن بالدور االرضً تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح  22192312وفً تارٌخ  192195

لسم اول الرمل و تعٌٌن / ابراهٌم محمود دمحم هجرس مدٌر مسئول للفرع و  -تنظٌم شارع مصطفً كامل باكوس  478بالعمار رلم 

 دائم 2211اودع برلم 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     BEIT EL GOMLAدمحم احمد فتح هللا وشركاه -ٌعدل االسم التجارى الى/شركه بٌت الجمله -  9

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحا الكائن بالدور االرضً  22192312وفً تارٌخ  192195



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لفرع و لسم اول الرمل و تعٌٌن / ابراهٌم محمود دمحم هجرس مدٌر مسئول ل -تنظٌم شارع مصطفً كامل باكوس  478بالعمار رلم 

 دائم 2211اودع برلم 

وفً تارٌخ  88119طلعت  سلٌمان  وٌوسف دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم      -شركه اسكندرٌه للتمدم  التجارى   -  12

مة المنط -شارع انابٌب البترول من تمسٌم الورش  35تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / برلم  22192311

 محافظة -و نشاطه مركز خدمه صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم التجاري  -الصناعٌة اول طرٌك مصر اسماعٌلٌة الصحراوي 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / طلعت سلٌمان نٌروز و شرٌكه ٌوسف دمحم ٌوسف ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

شارع انابٌب البترول من  35ان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / برلم تم تعدٌل العنو 22192311وفً تارٌخ  88119

و نشاطه مركز خدمه صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم  -المنطمة الصناعٌة اول طرٌك مصر اسماعٌلٌة الصحراوي  -تمسٌم الورش 

 محافظة -التجاري 

وفً تارٌخ  88119طلعت  سلٌمان  وٌوسف دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم      -شركه اسكندرٌه للتمدم  التجارى   -  12

المنطمة  -شارع انابٌب البترول من تمسٌم الورش  35تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / برلم  22192311

 محافظة -و نشاطه مركز خدمه صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم التجاري  -ماعٌلٌة الصحراوي الصناعٌة اول طرٌك مصر اس

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / طلعت سلٌمان نٌروز و شرٌكه ٌوسف دمحم ٌوسف ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

شارع انابٌب البترول من  35اح فرع كائن / برلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتت 22192311وفً تارٌخ  88119

و نشاطه مركز خدمه صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم  -المنطمة الصناعٌة اول طرٌك مصر اسماعٌلٌة الصحراوي  -تمسٌم الورش 

 محافظة -التجاري 

وفً  167393سبك لٌدها برلم     تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صالح دمحم سعٌد مبرون عالم و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  -  14

 -البٌطاش  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الً / شارع المدٌنة طرٌك ام زغٌو  22192317تارٌخ 

 لسم

 تم تعدٌل العنوان , 22192317وفً تارٌخ  167393دمحم سعٌد مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 لسم -البٌطاش  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الً / شارع المدٌنة طرٌك ام زغٌو 

وفً  167393تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صالح دمحم سعٌد مبرون عالم و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

تعاونٌات سموحه شارع الشٌماء بالدور  72العنوان لٌصبح /  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل 22192317تارٌخ 

 لسم  - 14االول شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192317وفً تارٌخ  167393دمحم سعٌد مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 لسم  - 14الدور االول شمة تعاونٌات سموحه شارع الشٌماء ب 72وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192318وفً تارٌخ  121239" عادل دمحم شعبان وشركاه " ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 شارع الشهٌد طٌار / محمود 6بالدور االول فوق االرض بالعمار الكائن  4وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم 

 لسم  -شكري عبد المنعم برج الزهراء 

تم تعدٌل  22192318وفً تارٌخ  121239عدل الى ) عادل شعبان وشرٌكته ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

د طٌار شارع الشهٌ 6بالدور االول فوق االرض بالعمار الكائن  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم 

 لسم  -/ محمود شكري عبد المنعم برج الزهراء 

تم تعدٌل  22192318وفً تارٌخ  121239عدل الى / عادل شعبان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

شارع الشهٌد طٌار  6بالدور االول فوق االرض بالعمار الكائن  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم 

 لسم  -/ محمود شكري عبد المنعم برج الزهراء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192318وفً تارٌخ  121239عادل شعبان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

شارع الشهٌد طٌار / محمود شكري  6 بالدور االول فوق االرض بالعمار الكائن 4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم 

 لسم  -عبد المنعم برج الزهراء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22192318وفً تارٌخ  121239فاطمة الملٌجى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

شارع الشهٌد طٌار / محمود  6لكائن بالدور االول فوق االرض بالعمار ا 4وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم 

 لسم  -شكري عبد المنعم برج الزهراء 

تم تعدٌل  22192318وفً تارٌخ  121239فاطمه الملٌجى وحسام زٌدان وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

شارع الشهٌد طٌار  6ق االرض بالعمار الكائن بالدور االول فو 4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم 

 لسم  -/ محمود شكري عبد المنعم برج الزهراء 

تم تعدٌل  22192318وفً تارٌخ  121239عادل شعبان وفاطمه الملٌجى وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

شارع الشهٌد طٌار  6بالدور االول فوق االرض بالعمار الكائن  4 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم

 لسم  -/ محمود شكري عبد المنعم برج الزهراء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192319وفً تارٌخ  199627دمحم بٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

االول فوق المٌزانٌن برج مٌرٌت بالعمار ملن / فوزي عبدالمسٌح امام حً  الدور 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شمة رلم 

 دائم 199627و لٌد برلم تابع  2629لسم الدخٌلة و اودع برلم  -العجمً شارع سعٌد الطٌار البٌطاش 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22192319وفً تارٌخ  199627دمحم بٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

الدور الثانً عمار ملن / محروس البسٌونً حافظ بجوار مركز السهري لالسنان امام  4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شمة 

 دائم 199627و لٌد برلم تابع  2628لسم الدخٌلة و اودع برلم  -المدرسة النموذجٌة شارع اسكندرٌة مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192319وفً تارٌخ  199627سبك لٌدها برلم      دمحم بٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ، -  27

الماهرة و تعٌٌن السٌد / احمد دمحم بٌه مدٌرا  -عابدٌن  -أ شارع البستان  7بالدور االول عمار  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شمة 

 محافظة -مسئوال لفرع الشركة من الناحٌة السٌاحٌة فمط 

تم تعدٌل العنوان  22192325وفً تارٌخ  151758عٌد سالمه دمحم الحداد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    س -  28

 لسم  -الدور االرضً  -البٌطاش  - 1شارع سعد زغلول مدخل رلم  6, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

 22192325وفً تارٌخ  151758، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     تعدل الى شركة سعٌد سالمة دمحم الحداد وشرٌكة -  29

 لسم  -الدور االرضً  -البٌطاش  - 1شارع سعد زغلول مدخل رلم  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

 سعٌد سالمه و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  دمحم -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة السعٌد لخدمات النمل بسٌارات الغٌر  -  32

شارع سعد  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  22192325وفً تارٌخ  151758سبك لٌدها برلم    

 لسم  -الدور االرضً  -البٌطاش  - 1زغلول مدخل رلم 

وفً تارٌخ  159591، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     دمحم عبده ٌوسف وشركاه -شركه االخوه لصناعه االحذٌه  -  31

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / بالمركز التجاري جولف سٌتً مول بالدور االرضً محل  22192327

 محافظة -اول مدخل مدٌنة العبور طرٌك الماهرة االسماعٌلٌة الصحراوي  d 72رلم 

دمحم عبده ٌوسف عبد الباسط وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -كة االخوة انترناشٌونال عدل الى / شر -  32

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / بالمركز التجاري جولف سٌتً مول  22192327وفً تارٌخ  159591

 محافظة -الماهرة االسماعٌلٌة الصحراوي  اول مدخل مدٌنة العبور طرٌك d 72بالدور االرضً محل رلم 

وفً تارٌخ  159591نمبروان ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم      2أس  2أم 2شركة االخوة انترناشٌونال أٌه  -  33

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / بالمركز التجاري جولف سٌتً مول بالدور االرضً محل 22192327

 محافظة -اول مدخل مدٌنة العبور طرٌك الماهرة االسماعٌلٌة الصحراوي  d 72رلم 

دمحم عبده  -ٌعدل االسم التجاري للشركة لٌصبح " شركة االخوة انترناشٌونال لتصنٌع االحذٌة و عموم االستٌراد و التصدٌر  -  34

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192327رٌخ وفً تا 159591ٌوسف و شركاه " ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اول مدخل مدٌنة العبور طرٌك الماهرة  d 72، افتتاح فرع كائن / بالمركز التجاري جولف سٌتً مول بالدور االرضً محل رلم 

 محافظة -االسماعٌلٌة الصحراوي 

-نمبر وان ( لتصنٌع االحذٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر عدل االسم التجارى الى / شركه االخوه انترناشونال ) اٌه ام اس  -  35

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192327وفً تارٌخ  159591دمحم عبده ٌوسف وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

دٌنة العبور طرٌك اول مدخل م d 72الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / بالمركز التجاري جولف سٌتً مول بالدور االرضً محل رلم 

 محافظة -الماهرة االسماعٌلٌة الصحراوي 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ى  .عثمان   دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات البوٌات لمستلزمات االنتاج ،   -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324وفً تارٌخ  66626   سبك لٌدها برلم

عمرو ابراهٌم  عمر هندى  وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات البوٌات  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324وفً تارٌخ  66626لمستلزمات االنتاج ،  سبك لٌدها برلم   

طة  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات البوٌات لمستلزمات ابراهٌم   عمر  هندى  وشركاه ، توصٌة بسٌ -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324وفً تارٌخ  66626االنتاج ،  سبك لٌدها برلم   

البوٌات لمستلزمات االنتاج عمر ابراهٌم هندى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324وفً تارٌخ  66626،  سبك لٌدها برلم   

ى  .عثمان   دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات البوٌات لمستلزمات االنتاج ،   -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192324وفً تارٌخ  66626سبك لٌدها برلم   

عمرو ابراهٌم  عمر هندى  وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات البوٌات لمستلزمات  -  6

 ر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأش22192324ٌوفً تارٌخ  66626االنتاج ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم   عمر  هندى  وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات البوٌات لمستلزمات  -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192324وفً تارٌخ  66626االنتاج ،  سبك لٌدها برلم   

ة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد الزٌوت و مستلزمات البوٌات لمستلزمات االنتاج عمر ابراهٌم هندى وشركاه ، شرك -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192324وفً تارٌخ  66626،  سبك لٌدها برلم   

و شركاه ( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط  اوالد بسٌونً للتجاره والتوكٌالت التجارٌه )دمحم بسٌونً دمحم وعالء الدٌن بسٌونً دمحم -  9

وفً  168269/ التعبئة لٌصبح غرض الشركة / تجارة و تعبئة جمٌع المواد الغذائٌة نصف جملة ولطاعى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324تارٌخ 

عالء الدٌن بسٌونى وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة   -ه والتوكٌالت التجارٌه ٌعدل االسم التجارى الى ) أوالد بسٌونى للتجار -  12

اضافة نشاط / التعبئة لٌصبح غرض الشركة / تجارة و تعبئة جمٌع المواد الغذائٌة نصف جملة ولطاعى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324وفً تارٌخ  168269

عالء الدٌن بسٌونى دمحم وشركاه ، توصٌة  -االسم التجارى الى / شركة اوالد بسٌونى للتجارة والتوكٌالت التجارٌة  ٌعدل -  11

بسٌطة  اضافة نشاط / التعبئة لٌصبح غرض الشركة / تجارة و تعبئة جمٌع المواد الغذائٌة نصف جملة ولطاعى ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد22192324وفً تارٌخ  168269



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  62123فالخوس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / لص الورق ،  سبك لٌدها برلم   2ن2أ -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324

افة نشاط / لص الورق ،  سبك لٌدها برلم   ن فالخوص  وشركاه سابما ، توصٌة بسٌطة  اض2فاروق ابوشوشه وشركاه أ -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324وفً تارٌخ  62123

تعدل االسم التجارى / ورثة فاروق ابو شوشه وشركاه ) أ . ن فالخوص وشركاه سابما ( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط /  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324فً تارٌخ و 62123لص الورق ،  سبك لٌدها برلم   

تم 22192324وفً تارٌخ  62123فالخوس وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / لص الورق ،  سبك لٌدها برلم   2ن2أ -  15

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

بما ، شركة تضامن  اضافة نشاط / لص الورق ،  سبك لٌدها برلم   ن فالخوص  وشركاه سا2فاروق ابوشوشه وشركاه أ -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192324وفً تارٌخ  62123

تعدل االسم التجارى / ورثة فاروق ابو شوشه وشركاه ) أ . ن فالخوص وشركاه سابما ( ، شركة تضامن  اضافة نشاط /  -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192324وفً تارٌخ  62123دها برلم   لص الورق ،  سبك لٌ

الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه  -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192327وفً تارٌخ  152626/ االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه / الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط / االستٌراد و التصدٌر ،  سبك  -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192327وفً تارٌخ  152626لٌدها برلم   

الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192327وفً تارٌخ  152626/ االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

اه / الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط / االستٌراد و التصدٌر ،  سبك احمد دمحم جابر ٌالوت وشرك -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192327وفً تارٌخ  152626لٌدها برلم   

الرخام و تصدٌره و تمطٌع  خالد احمد عبد الحمٌد وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع الجرانٌت و -  22

بلوكات الجرانٌت و الرخام الً شرائح و تلمٌعها ) جلٌها ( و بٌعها االسواق شرائح او مصنعه طبما لطلب السوق ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192312وفً تارٌخ  188527

اٌناس عبد الحمٌد وشرٌكها " ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع  تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/ " -  23

الجرانٌت و الرخام و تصدٌره و تمطٌع بلوكات الجرانٌت و الرخام الً شرائح و تلمٌعها ) جلٌها ( و بٌعها االسواق شرائح او 

دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تم تع22192312وفً تارٌخ  188527مصنعه طبما لطلب السوق ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

مهندسون استشارٌون ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الً / استشارات هندسٌه وتصمٌمات  -دكتور دمحم فهمى غانم وشركاه  -  24

, وصف تم تعدٌل النشاط 22192313وفً تارٌخ  152182واشراف على التنفٌد و الغاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

مهندسون استشارٌون ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الً / استشارات هندسٌه  -د / حسام دمحم فهمً غانم و شركاه  -  25

تم تعدٌل النشاط 22192313وفً تارٌخ  152182وتصمٌمات واشراف على التنفٌد و الغاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة, وصف 

مهندسون استشارٌون ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الً  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / د . حسام دمحم فهمً غانم و شرٌكه  -  26

وفً تارٌخ  152182/ استشارات هندسٌه وتصمٌمات واشراف على التنفٌد و الغاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه كوٌن وود ) نظمى زخارٌوس خٌله وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح / تصنٌع االثاث المنزلً  -  27

ً تارٌخ وف 138262و مستلزماته من االخشاب و المعادن و تكسٌة االلواح الخشبٌة و مواد الدٌكور ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192321

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مورٌس نظمً و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح / تصنٌع االثاث  -  28

وفً تارٌخ  138262ٌدها برلم   المنزلً و مستلزماته من االخشاب و المعادن و تكسٌة االلواح الخشبٌة و مواد الدٌكور ،  سبك ل

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192321

شركه كوٌن وود ) نظمى زخارٌوس خٌله وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح / تصنٌع االثاث المنزلً  -  29

وفً تارٌخ  138262الدٌكور ،  سبك لٌدها برلم   و مستلزماته من االخشاب و المعادن و تكسٌة االلواح الخشبٌة و مواد 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192321

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مورٌس نظمً و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح / تصنٌع االثاث  -  32

وفً تارٌخ  138262لواح الخشبٌة و مواد الدٌكور ،  سبك لٌدها برلم   المنزلً و مستلزماته من االخشاب و المعادن و تكسٌة اال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192321

ورثه المرحوم/ على رزق ابراهٌم" احمد على رزق و شركاه" ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / بٌع و تجهٌز  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192324وفً تارٌخ  184267الماكوالت ،  سبك لٌدها برلم   

لمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مرحى للهندسة وا -  32

وفً  132228الشركة لٌصبح / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325تارٌخ 

لهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى عبدالحمٌد حبٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح شركه مرحى ل -  33

وفً تارٌخ  132228/ المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325

عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم حبٌب وشركاه( ، توصٌة  -  34

بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها 

 م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةت22192325وفً تارٌخ  132228برلم   

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مرحى للهندسة والمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( ، شركة تضامن  تعدٌل غرض  -  35

وفً  132228  الشركة لٌصبح / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192325تارٌخ 

شركه مرحى للهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى عبدالحمٌد حبٌب وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح  -  36

وفً تارٌخ  132228بك لٌدها برلم   / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  س

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192325

عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم حبٌب وشركاه( ، شركة تضامن   -  37

ستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و اال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192325وفً تارٌخ  132228

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مرحى للهندسة والمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض  -  38

وفً  132228ت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   الشركة لٌصبح / المماوال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌصبح  شركه مرحى للهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى عبدالحمٌد حبٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة -  39

وفً تارٌخ  132228/ المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325

حبٌب وشركاه( ، توصٌة عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم  -  42

بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325وفً تارٌخ  132228برلم   

سة والمماوالت ) دمحم شعبان حسنٌن وشركاه ( ، شركة تضامن  تعدٌل غرض تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مرحى للهند -  41

وفً  132228الشركة لٌصبح / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192325تارٌخ 

ى للهندسه والمماوالت / مصطفى حسنى عبدالحمٌد حبٌب وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح شركه مرح -  42

وفً تارٌخ  132228/ المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192325

عدل عنوان الشركه الى / شركه مرحى للهندسه والمماوالت )صبرى حسنى عبد الحمٌد سالم حبٌب وشركاه( ، شركة تضامن   -  43

تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / المماوالت المعمارٌة المتكاملة و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنت22192325وفً تارٌخ  132228

فٌستا للحلوٌات واالستٌراد والتصدٌرسٌسٌل اسكندر وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / صناعة و  -  44

سبك لٌدها برلم   تجارة الحلوٌات و الفطائر و العجائن بكافة انواعها و المماوالت و شراء و ترمٌم العمارات تاجٌرها او بٌعها ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325وفً تارٌخ  98236

عدل الى سٌسٌل اسكندروشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / صناعة و تجارة الحلوٌات و الفطائر و  -  45

وفً تارٌخ  98236رها او بٌعها ،  سبك لٌدها برلم   العجائن بكافة انواعها و المماوالت و شراء و ترمٌم العمارات تاجٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325

سٌسٌل اسكندر غبلاير وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / صناعة و -عدل الى حلوانى سانتا لوتشٌا  -  46

اعها و المماوالت و شراء و ترمٌم العمارات تاجٌرها او بٌعها ،  سبك لٌدها برلم   تجارة الحلوٌات و الفطائر و العجائن بكافة انو

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325وفً تارٌخ  98236

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شرٌف امٌل عطٌه و شرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / صناعة و  -  47

رة الحلوٌات و الفطائر و العجائن بكافة انواعها و المماوالت و شراء و ترمٌم العمارات تاجٌرها او بٌعها ،  سبك لٌدها برلم   تجا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325وفً تارٌخ  98236

ٌصبح / خدمات النمل بسٌارات الغٌر ،  سبك لٌدها سعٌد سالمه دمحم الحداد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة ل -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325وفً تارٌخ  151758برلم   

تعدل الى شركة سعٌد سالمة دمحم الحداد وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / خدمات النمل بسٌارات  -  49

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192325وفً تارٌخ  151758  الغٌر ،  سبك لٌدها برلم 

دمحم سعٌد سالمه و شركاه ، توصٌة بسٌطة   -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة السعٌد لخدمات النمل بسٌارات الغٌر  -  52

تم تعدٌل النشاط 22192325وفً تارٌخ  151758تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / خدمات النمل بسٌارات الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة دمحم شعبان دمحم علً ابراهٌم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الً / تصدٌر  -  51

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192326 وفً تارٌخ 197695الحاصالت الزراعٌه و الشحن و التفرٌغ ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة دمحم شعبان دمحم علً ابراهٌم و شرٌكته الجهٌنً لالستٌراد و التصدٌر ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الً / تصدٌر  -  52

ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعد22192326وفً تارٌخ  197695الحاصالت الزراعٌه و الشحن و التفرٌغ ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 22192321وفً تارٌخ  138262شركه كوٌن وود ) نظمى زخارٌوس خٌله وشركاه ( ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 22192321وفً تارٌخ  138262تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مورٌس نظمً و شرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  2

 ن المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطةالكٌا

تم تعدٌل الكٌان 22192321وفً تارٌخ  158782اسكندرٌة لتجارة المعادن ) طارق ابو نار وشركاة ( ، سبك لٌدها برلم    -  3

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 158782رق ابو نار وشرٌكته( ، سبك لٌدها برلم   طا-تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )االسكندرٌة لتجارة المعادن  -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن22192321وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجاري  152626شركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال  22192327،  فى تارٌخ :   -  1

 الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن -لٌصبح / احمد دمحم جابر ٌالوت وشركاه 

الى: تعدٌل االسم التجاري  152626توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192327،  فى تارٌخ :   -  2

 الشركة الحدٌثة لتشكٌل المعادن -ر ٌالوت وشركاه لٌصبح / احمد دمحم جاب

الى: تعدٌل االسم التجاري  152182توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192312،  فى تارٌخ :   -  3

 مهندسون استشارٌون -لٌصبح / د . حسام دمحم فهمً غانم و شرٌكه 

الى: تعدٌل االسم التجاري  222938صٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تو  22192313،  فى تارٌخ :   -  4

 احمد معتز فتحى وشرٌكته -لٌصبح / الشركة الدولٌة الدارة المنشأت الترفٌهٌة ولاعات االفراح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجارى  185737م توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل  22192314،  فى تارٌخ :   -  5

 عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف و شرٌكه -الى / شركة اوالد العم 

الى: تعدٌل االسم التجاري  199938توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192314،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / محمود النجار وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  199938توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192322،  فى تارٌخ :   -  7

 لٌصبح / محمود النجار وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجاري  178224توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192322،  فى تارٌخ :   -  8

 بدالفضٌل عبدالرحمن عنهم ولٌد خمٌس عبدالفضٌللٌصبح / ورثة ع

الى: تعدٌل االسم التجاري  221728توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192321،  فى تارٌخ :   -  9

 لٌصبح / ورثة جادهللا ادرٌس جادهللا و عنهم دمحم جادهللا ادرٌس جادهللا

الى: تعدٌل االسم  138262توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192321،  فى تارٌخ :   -  12

 التجاري لٌصبح / مورٌس نظمً و شرٌكته

الى: تعدٌل االسم  138262توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192321،  فى تارٌخ :   -  11

 و شرٌكته التجاري لٌصبح / مورٌس نظمً

الى: تعدٌل االسم  157829توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192321،  فى تارٌخ :   -  12

 التجاري لٌصبح / منصور جمعه غٌث و شركاه

تعدٌل االسم التجاري الى:  192422شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192324،  فى تارٌخ :   -  13

 لٌصبح / عادل بخٌب اٌوب و شرٌكته

الى: تعدٌل االسم  139769توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192324،  فى تارٌخ :   -  14

 امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا و شركاه -التجاري لٌصبح / شركة المهندس التجارٌة 

الى: تعدٌل االسم  139769توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192324رٌخ : ،  فى تا  -  15

 امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا و شركاه -التجاري لٌصبح / شركة المهندس التجارٌة 

الى: تعدٌل االسم التجاري  98236رلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب  22192325،  فى تارٌخ :   -  16

 لٌصبح / شرٌف امٌل عطٌه و شرٌكتٌه

الى: تعدٌل االسم التجاري  114362شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192325،  فى تارٌخ :   -  17

 ً و شركاهلٌصبح / معرض اوالد / زكرٌا لالدوات المنزلٌة و المفروشات / مهنً سجٌع مهن

الى: تعدٌل االسم  151758توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192325،  فى تارٌخ :   -  18

 دمحم سعٌد سالمه و شركاه -التجاري لٌصبح / شركة السعٌد لخدمات النمل بسٌارات الغٌر 

الى: تعدٌل االسم  197695بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر   22192326،  فى تارٌخ :   -  19

 التجاري لٌصبح / شركة دمحم شعبان دمحم علً ابراهٌم و شرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    
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ٌاسر حسن دمحم حسٌن ابوسته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح تارٌخ المٌالد طبما للبطالة الرلم لومً ، تارٌخ :  -  1

 138389برلم       22192323

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  2

 66626برلم       22192324ٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ل

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  3

 66626برلم       22192324لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  4

 66626برلم       22192324لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  توصٌة بسٌطة  -  5

 66626برلم       22192324لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

التولٌع  و تعدٌل حك االدارة و -تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  6

 66626برلم       22192324لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  7

 66626برلم       22192324: لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  8

 66626برلم       22192324لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة تسنٌم عمر ابراهٌم عمر هندي  تو -  9

 66626برلم       22192324لٌصبح للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

للشرٌن المتضامن /  دمحم عشري سعدالدٌن ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة ان -  12

دمحم عشرى سعد الدٌن ابو طالب حك االلتراض و الرهن و السحب و االٌداع من البنون لكافة التعامالت لصالح الشركة و لغرضها 

 185592برلم       22192324، تارٌخ : 

مجلس ادارة شركة دمحم حامد حسانٌن حبٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار رئٌس  -  11

و المعتمد من وزارة لطاع  2218لسنة  442الصناعات المعدنٌة و رئٌس الجمعٌة العامه لشركة مصانع النحاس المصرٌة رلم 

رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  -االعمال العام تم االتً : مادة اول : لبول استمالة السٌد المهندس / سامً دمحم كمال عترٌس 

مادة ثانٌة : تكلٌف السٌد المهندس / دمحم حامد حسانٌن حبٌب بالمٌام  - 2218/11/15نع النحاس المصرٌة اعتبارا من لشركة مصا

 14652برلم       22192325بمهام رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب لشركة مصانع النحاس المصرٌة ، تارٌخ : 

مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة شركة دمحم حامد حسانٌن حبٌب  شركة مساهمة  رئٌس  -  12

و المعتمد من وزارة لطاع  2218لسنة  442الصناعات المعدنٌة و رئٌس الجمعٌة العامه لشركة مصانع النحاس المصرٌة رلم 

مجلس االدارة و العضو المنتدب  رئٌس -االعمال العام تم االتً : مادة اول : لبول استمالة السٌد المهندس / سامً دمحم كمال عترٌس 

مادة ثانٌة : تكلٌف السٌد المهندس / دمحم حامد حسانٌن حبٌب بالمٌام  - 2218/11/15لشركة مصانع النحاس المصرٌة اعتبارا من 

 14652برلم       22192325بمهام رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب لشركة مصانع النحاس المصرٌة ، تارٌخ : 

 حامد حسانٌن حبٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة شركة دمحم -  13

و المعتمد من وزارة لطاع  2218لسنة  442الصناعات المعدنٌة و رئٌس الجمعٌة العامه لشركة مصانع النحاس المصرٌة رلم 

رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  -د المهندس / سامً دمحم كمال عترٌس االعمال العام تم االتً : مادة اول : لبول استمالة السٌ

مادة ثانٌة : تكلٌف السٌد المهندس / دمحم حامد حسانٌن حبٌب بالمٌام  - 2218/11/15لشركة مصانع النحاس المصرٌة اعتبارا من 

 14652برلم       22192325رٌخ : بمهام رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب لشركة مصانع النحاس المصرٌة ، تا
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دمحم حامد حسانٌن حبٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة شركة  -  14

و المعتمد من وزارة لطاع  2218لسنة  442الصناعات المعدنٌة و رئٌس الجمعٌة العامه لشركة مصانع النحاس المصرٌة رلم 

رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  -تم االتً : مادة اول : لبول استمالة السٌد المهندس / سامً دمحم كمال عترٌس االعمال العام 

مادة ثانٌة : تكلٌف السٌد المهندس / دمحم حامد حسانٌن حبٌب بالمٌام  - 2218/11/15لشركة مصانع النحاس المصرٌة اعتبارا من 

 14652برلم       22192325المنتدب لشركة مصانع النحاس المصرٌة ، تارٌخ : بمهام رئٌس مجلس االدارة و العضو 

خالد احمد خٌري دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -  15

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة مجلس  - 2219/3/3المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2217/3/32العادٌة فً 

 االدارة لفترة ممبله ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌه و لمدة ثالث سنوات ممبله مع بماء التشكٌل و الصالحٌات و التً سبك التاشٌر بها

 126782برلم       22192325فً السجل التجاري كما هً. ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  خالد احمد خٌري دمحم محمود  -  16

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة مجلس  - 2219/3/3المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2217/3/32العادٌة فً 

وات ممبله مع بماء التشكٌل و الصالحٌات و التً سبك التاشٌر بها االدارة لفترة ممبله ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌه و لمدة ثالث سن

 126782برلم       22192325فً السجل التجاري كما هً. ، تارٌخ : 

خالد احمد خٌري دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -  17

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة مجلس  - 2219/3/3د من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً المعتم 2217/3/32العادٌة فً 

 االدارة لفترة ممبله ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌه و لمدة ثالث سنوات ممبله مع بماء التشكٌل و الصالحٌات و التً سبك التاشٌر بها

 126782برلم       22192325فً السجل التجاري كما هً. ، تارٌخ : 

خالد احمد خٌري دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -  18

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة مجلس  - 2219/3/3المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2217/3/32العادٌة فً 

ممبله ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌه و لمدة ثالث سنوات ممبله مع بماء التشكٌل و الصالحٌات و التً سبك التاشٌر بها  االدارة لفترة

 126782برلم       22192325فً السجل التجاري كما هً. ، تارٌخ : 

ضر اجتماع الجمعٌة العامه خالد احمد خٌري دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب مح -  19

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة مجلس  - 2219/3/3المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2217/3/32العادٌة فً 

لتاشٌر بها االدارة لفترة ممبله ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌه و لمدة ثالث سنوات ممبله مع بماء التشكٌل و الصالحٌات و التً سبك ا

 126782برلم       22192325فً السجل التجاري كما هً. ، تارٌخ : 

خالد احمد خٌري دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -  22

الموافمة علً تجدٌد عضوٌة مجلس  - 2219/3/3المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2217/3/32العادٌة فً 

 االدارة لفترة ممبله ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌه و لمدة ثالث سنوات ممبله مع بماء التشكٌل و الصالحٌات و التً سبك التاشٌر بها

 126782برلم       22192325فً السجل التجاري كما هً. ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن و  الجعفرى عباس حامد الشٌخ  -  21

 138662برلم       22192325التولٌع علً الشٌكات و استالمها للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن و ٌاسر الجعفرى عباس حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التول -  22

 138662برلم       22192325التولٌع علً الشٌكات و استالمها للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       22192326اٌهاب دمحم جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  23

152626 

برلم       22192326 جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : اٌهاب دمحم -  24

152626 
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برلم       22192326اٌهاب دمحم جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  25

152626 

برلم       22192326رٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : اٌهاب دمحم جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة  ش -  26

152626 

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  27

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

لٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التو

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2ر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  28

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  29

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327ضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الح

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  32

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6ستثمار و المناطك الحرة فً المعتمد من الهٌئة العامه لال

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327سٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و ال

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  31

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -ً  :تم االت 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327شركة ، تارٌخ : الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً لل

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  32

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  33

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2219/2/23فً  2219لسنة  2لى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر ما -  34

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

كات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌ

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  35

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الحضري 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  36

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6مار و المناطك الحرة فً المعتمد من الهٌئة العامه لالستث

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327/ سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  37

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327، تارٌخ :  الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  38

ٌر مد -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2د عثمان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم سع -  39

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2محضر اجتماع مجلس ادارة رلم سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر مالى   -  42

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  41

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327عه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الحضري مجتم

 5971برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  42

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6و المناطك الحرة فً المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327د عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سع

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  43

مدٌر  -ٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود تع -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327ارٌخ : الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، ت

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  44

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

الً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح م

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2مان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم سعد عث -  45

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

كات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌ

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2اجتماع مجلس ادارة رلم  سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر مالى  محضر -  46

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  47

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327ع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الحضري مجتمعه م

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة تضامن  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  48

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6مناطك الحرة فً المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و ال

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327مان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عث

 5971برلم   

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  49

مدٌر  -االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود تعٌٌن  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

مالً بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح 

    22192327:  الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ

 5971برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2219/2/23فً  2219لسنة  2سعد عثمان دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  -  52

مدٌر  -تعٌٌن االستاذ / سعد عثمان دمحم محمود  -تم االتً  : 2219/3/6المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

بالشركة و ان ٌكون له حك التولٌع علً الشٌكات و بذلن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات لكل من المهندسه / هدي عبدالفتاح مالً 

    22192327الحضري مجتمعه مع االستاذ / سماحً سمٌر بولس و السٌد / سعد عثمان دمحم محمود المدٌر المالً للشركة ، تارٌخ : 

 5971برلم   

برلم       22192327جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركة ، تارٌخ :  اٌهاب دمحم -  51

152626 

برلم       22192327اٌهاب دمحم جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركة ، تارٌخ :  -  52

152626 

برلم       22192327شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركة ، تارٌخ :   اٌهاب دمحم جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة -  53

152626 

برلم       22192327اٌهاب دمحم جابر ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركة ، تارٌخ :  -  54

152626 

الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر عصام على سعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف  -  55

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   

عصام على سعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر  -  56

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   

عصام على سعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر  -  57

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   

على سعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر عصام  -  58

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   

دمحم احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر دمحم احمد  -  59

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   

احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر  دمحم احمد دمحم -  62

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   

مد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر دمحم احمد دمحم اح -  61

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   

تح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك تولٌع كفاله الغٌر دمحم احمد دمحم احمد ف -  62

    22192312باسم الشركة لكل من الشرٌكٌن / دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا و عصام على سعد احمد فتح هللا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 192195برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة او من ٌنوب عنه لانونا و   ابوخلٌل احمد ابوخلٌل سعد -  63

ذلن فً االعمال المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركة و بمباشرة نشاطها المباشر و له حك االلتراض و الرهن من البنون ، تارٌخ : 

 181624برلم       22192311

 

ود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌه خالد احمد خٌري دمحم محم -  64

تفوٌض االستاذ / خالد احمد خٌري  - 2219/3/7المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2219/2/17العادٌة فً

رسمً عام للبٌع للنفس للمشتري امام الشهر العماري للجهات  رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب علً تحرٌر توكٌل -دمحم محمود 

التً ٌتعامل معها المشتري و منها جهاز حماٌة امالن الدولة و التعامل مع شركات الكهرباء و المٌاه و الغاز و اي شركة او جهه 

 126782برلم       22192311ٌتطلب التعامل معها ، تارٌخ : 

حمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌه خالد احمد خٌري دمحم م -  65

تفوٌض االستاذ / خالد احمد خٌري  - 2219/3/7المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2219/2/17العادٌة فً

ٌل رسمً عام للبٌع للنفس للمشتري امام الشهر العماري للجهات رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب علً تحرٌر توك -دمحم محمود 

التً ٌتعامل معها المشتري و منها جهاز حماٌة امالن الدولة و التعامل مع شركات الكهرباء و المٌاه و الغاز و اي شركة او جهه 

 126782برلم       22192311ٌتطلب التعامل معها ، تارٌخ : 

محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌه  خالد احمد خٌري دمحم -  66

تفوٌض االستاذ / خالد احمد خٌري  - 2219/3/7المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2219/2/17العادٌة فً

وكٌل رسمً عام للبٌع للنفس للمشتري امام الشهر العماري للجهات رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب علً تحرٌر ت -دمحم محمود 

التً ٌتعامل معها المشتري و منها جهاز حماٌة امالن الدولة و التعامل مع شركات الكهرباء و المٌاه و الغاز و اي شركة او جهه 

 126782برلم       22192311ٌتطلب التعامل معها ، تارٌخ : 

 محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌه خالد احمد خٌري دمحم -  67

تفوٌض االستاذ / خالد احمد خٌري  - 2219/3/7المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2219/2/17العادٌة فً

توكٌل رسمً عام للبٌع للنفس للمشتري امام الشهر العماري للجهات  رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب علً تحرٌر -دمحم محمود 

التً ٌتعامل معها المشتري و منها جهاز حماٌة امالن الدولة و التعامل مع شركات الكهرباء و المٌاه و الغاز و اي شركة او جهه 

 126782برلم       22192311ٌتطلب التعامل معها ، تارٌخ : 

دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌه خالد احمد خٌري  -  68

تفوٌض االستاذ / خالد احمد خٌري  - 2219/3/7المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2219/2/17العادٌة فً

ٌر توكٌل رسمً عام للبٌع للنفس للمشتري امام الشهر العماري للجهات رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب علً تحر -دمحم محمود 

التً ٌتعامل معها المشتري و منها جهاز حماٌة امالن الدولة و التعامل مع شركات الكهرباء و المٌاه و الغاز و اي شركة او جهه 

 126782برلم       22192311ٌتطلب التعامل معها ، تارٌخ : 

ي دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العمومٌه خالد احمد خٌر -  69

تفوٌض االستاذ / خالد احمد خٌري  - 2219/3/7المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2219/2/17العادٌة فً

حرٌر توكٌل رسمً عام للبٌع للنفس للمشتري امام الشهر العماري للجهات رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب علً ت -دمحم محمود 

التً ٌتعامل معها المشتري و منها جهاز حماٌة امالن الدولة و التعامل مع شركات الكهرباء و المٌاه و الغاز و اي شركة او جهه 

 126782برلم       22192311ٌتطلب التعامل معها ، تارٌخ : 

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2م دمحم بشر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من هشام ابراهٌ -  72

 51866برلم   

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2مجدي ابراهٌم دمحم شوارب  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من  -  71

 51866برلم   

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2هٌم دمحم شوارب  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من مجدي ابرا -  72

 51866برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2219/1/2دمحم صابر محمود دمحم جمعه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من  -  73

 51866برلم       22192312

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2 حسنً مختار طاٌل  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من دمحم -  74

 51866برلم   

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2دمحم حسنً مختار طاٌل  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من  -  75

 51866برلم   

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2دمحم السٌد بدر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من  اسالم -  76

 51866برلم   

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2محً دمحم دمحم العشري  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من  -  77

 51866برلم   

    22192312، تارٌخ :  2219/1/2 دمحم العشري  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع اعتبارا من محً دمحم -  78

 51866برلم   

 168163برلم       22192313ٌاسر احمد دمحم علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  79

برلم       22192313شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :   رأفت زكى عبد المالن غبلاير -  82

168163 

برلم       22192313ماجد فهمً عزٌز بمطر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  81

168163 

االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن علً ان ٌاسر احمد دمحم علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك  -  82

 168163برلم       22192313ٌكون ذلن بعنوان الشركة و فً المسائل المتعلمة بتحمٌك غرضها ، تارٌخ : 

فردٌن رأفت زكى عبد المالن غبلاير  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او من -  83

 168163برلم       22192313علً ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة و فً المسائل المتعلمة بتحمٌك غرضها ، تارٌخ : 

ماجد فهمً عزٌز بمطر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن علً ان  -  84

 168163برلم       22192313المتعلمة بتحمٌك غرضها ، تارٌخ :  ٌكون ذلن بعنوان الشركة و فً المسائل

حسام دمحم فهمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام  -  85

كافة الجهات الحكومٌة و االفراد و البنون من رهن او لرض كما له الحك فً فتح حسابات جارٌة و االٌداع فٌها و السحب منها و 

اوراق تجارٌة او بغٌر ضمان كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و  االلتراض بضمان البضائع او

مصلحة الضرائب و غٌرها من الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم 

 152182برلم       22192313 حك التصالح و الطعن و االلرار و االنكار ، تارٌخ :

حسام دمحم فهمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام  -  86

و كافة الجهات الحكومٌة و االفراد و البنون من رهن او لرض كما له الحك فً فتح حسابات جارٌة و االٌداع فٌها و السحب منها 

االلتراض بضمان البضائع او اوراق تجارٌة او بغٌر ضمان كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و 

مصلحة الضرائب و غٌرها من الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم 

 152182برلم       22192313االلرار و االنكار ، تارٌخ : حك التصالح و الطعن و 

حسام دمحم فهمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام  -  87

االٌداع فٌها و السحب منها و  كافة الجهات الحكومٌة و االفراد و البنون من رهن او لرض كما له الحك فً فتح حسابات جارٌة و

االلتراض بضمان البضائع او اوراق تجارٌة او بغٌر ضمان كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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بالمٌام بكل ما تطلبه اعمال الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و المصالح العامه و  االلتراض من البنون و توكٌل و تفوٌض الغٌر

الخاصه و الشركات و الضرائب و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن و مجدى عبد 
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االلتراض من البنون و توكٌل و تفوٌض الغٌر بالمٌام بكل ما تطلبه اعمال الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و المصالح العامه و 

شركات و الضرائب و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن و مجدى عبد الخاصه و ال
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و مجدى عبد  الخاصه و الشركات و الضرائب و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن
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ه اعمال الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و المصالح العامه و االلتراض من البنون و توكٌل و تفوٌض الغٌر بالمٌام بكل ما تطلب

الخاصه و الشركات و الضرائب و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن و مجدى عبد 
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جدى عبد الحمٌد احمد شاهٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك البٌع و الرهن م -  195

و االلتراض من البنون و توكٌل و تفوٌض الغٌر بالمٌام بكل ما تطلبه اعمال الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و المصالح العامه و 

ب و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن و مجدى عبد الخاصه و الشركات و الضرائ

 57957برلم       22192313الحمٌد احمد شاهٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ضافة حك البٌع و الرهن مجدى عبد الحمٌد احمد شاهٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع با -  196

و االلتراض من البنون و توكٌل و تفوٌض الغٌر بالمٌام بكل ما تطلبه اعمال الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و المصالح العامه و 

عبد الخاصه و الشركات و الضرائب و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن و مجدى 

 57957برلم       22192313الحمٌد احمد شاهٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجدى عبد الحمٌد احمد شاهٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك البٌع و الرهن  -  197

اعمال الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و المصالح العامه و و االلتراض من البنون و توكٌل و تفوٌض الغٌر بالمٌام بكل ما تطلبه 

الخاصه و الشركات و الضرائب و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن و مجدى عبد 

 57957برلم       22192313الحمٌد احمد شاهٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ى عبد الحمٌد احمد شاهٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع باضافة حك البٌع و الرهن مجد -  198

و االلتراض من البنون و توكٌل و تفوٌض الغٌر بالمٌام بكل ما تطلبه اعمال الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و المصالح العامه و 

و السجل التجاري و الجمارن و المحاكم و البنون للشرٌكٌن / نبٌل دمحم احمد شاهٌن و مجدى عبد الخاصه و الشركات و الضرائب 

 57957برلم       22192313الحمٌد احمد شاهٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

الدارة و التولٌع عن ٌعدل حك ا  -مروان دمحمعبدالفتاح دٌوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  199

الشركة لٌصبح للشركاء المتضامنٌن الخمسة مجتمعٌن او منفردٌن و السحب و االٌداع من البنون و صرف الشٌكات و توكٌل الغٌر 

و لهم حك البٌع لجمٌع اصول الشركة و ممتلكاتها بما فٌها حك بٌع السٌارات المملوكه للشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 23675برلم       22192314

ٌعدل حك االدارة و التولٌع عن   -مروان دمحمعبدالفتاح دٌوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  222

الشركة لٌصبح للشركاء المتضامنٌن الخمسة مجتمعٌن او منفردٌن و السحب و االٌداع من البنون و صرف الشٌكات و توكٌل الغٌر 

ك البٌع لجمٌع اصول الشركة و ممتلكاتها بما فٌها حك بٌع السٌارات المملوكه للشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : و لهم ح

 23675برلم       22192314

طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار الجمعٌة العامه العادٌة للشركة المنعمدة فً  -  221

الموافك علً تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس /  -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2219/2/5

اللبودى مصفٌا على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة لمدة تبدأ من نهاٌة طلعت ابو النصر احمد دمحم 

وذلن بجانب عمله مصفٌا علً الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌف ) الترامكو ( تحت  2219/6/32الفترة السابمة و حتً 

 98884برلم       22192314رة من كافة اعمال التصفٌة ، تارٌخ : التصفٌة , علً ان ٌنتهً المصفً خالل الفترة المذكو

طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار الجمعٌة العامه العادٌة للشركة المنعمدة فً  -  222

فك علً تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / الموا -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2219/2/5

طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة لمدة تبدأ من نهاٌة 

رامكو ( تحت وذلن بجانب عمله مصفٌا علً الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌف ) الت 2219/6/32الفترة السابمة و حتً 

 98884برلم       22192314التصفٌة , علً ان ٌنتهً المصفً خالل الفترة المذكورة من كافة اعمال التصفٌة ، تارٌخ : 

طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار الجمعٌة العامه العادٌة للشركة المنعمدة فً  -  223

الموافك علً تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس /  -زارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً و المعتمد من و 2219/2/5

طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة لمدة تبدأ من نهاٌة 

مله مصفٌا علً الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌف ) الترامكو ( تحت وذلن بجانب ع 2219/6/32الفترة السابمة و حتً 

 98884برلم       22192314التصفٌة , علً ان ٌنتهً المصفً خالل الفترة المذكورة من كافة اعمال التصفٌة ، تارٌخ : 

ٌة العامه العادٌة للشركة المنعمدة فً طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار الجمع -  224

الموافك علً تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس /  -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2219/2/5

دة تبدأ من نهاٌة طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة لم

وذلن بجانب عمله مصفٌا علً الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌف ) الترامكو ( تحت  2219/6/32الفترة السابمة و حتً 

 98884برلم       22192314التصفٌة , علً ان ٌنتهً المصفً خالل الفترة المذكورة من كافة اعمال التصفٌة ، تارٌخ : 

النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار الجمعٌة العامه العادٌة للشركة المنعمدة فً طلعت ابو  -  225

الموافك علً تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس /  -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2219/2/5

ى شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة لمدة تبدأ من نهاٌة طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا عل
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وذلن بجانب عمله مصفٌا علً الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌف ) الترامكو ( تحت  2219/6/32الفترة السابمة و حتً 

 98884برلم       22192314التصفٌة ، تارٌخ :  التصفٌة , علً ان ٌنتهً المصفً خالل الفترة المذكورة من كافة اعمال

طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار الجمعٌة العامه العادٌة للشركة المنعمدة فً  -  226

ٌن السٌد المهندس / الموافك علً تجدٌد تعٌ -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2219/2/5

طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة لمدة تبدأ من نهاٌة 

وذلن بجانب عمله مصفٌا علً الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌف ) الترامكو ( تحت  2219/6/32الفترة السابمة و حتً 

 98884برلم       22192314فٌة , علً ان ٌنتهً المصفً خالل الفترة المذكورة من كافة اعمال التصفٌة ، تارٌخ : التص

تخارج شرٌن موصً مذكور  -بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  227

 185737برلم       22192314انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  228

 185737برلم       22192314انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -تخارج الشرٌن من الشركة  بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  229

 185737برلم       22192314انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  212

 185737برلم       22192314بالعمد ، تارٌخ :  انضمام شرٌن موصً مذكور -بالعمد 

تخارج شرٌن موصً  -عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  211

 185737برلم       22192314انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكور بالعمد 

تخارج شرٌن موصً  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف   -  212

 185737برلم       22192314انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكور بالعمد 

تخارج شرٌن موصً  -عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  213

 185737برلم       22192314انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -عمد مذكور بال

تخارج شرٌن موصً  -عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  214

 185737برلم       22192314انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكور بالعمد 

له حك االدارة و التولٌع عن  -بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  215

 185737برلم       22192314الشركة امام الغٌر و جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -ٌن الً الشركة بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشر -  216

 185737برلم       22192314الشركة امام الغٌر و جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  217

 185737برلم       22192314جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ :  الشركة امام الغٌر و

له حك االدارة و التولٌع عن  -بٌشوى ٌوسف لطفى واصف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  218

 185737برلم       22192314الشركة امام الغٌر و جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  219

 185737برلم       22192314عن الشركة امام الغٌر و جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -ن  انضمام الشرٌن الً الشركة عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  222

 185737برلم       22192314عن الشركة امام الغٌر و جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

له حك االدارة و التولٌع  -عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  221

 185737برلم       22192314شركة امام الغٌر و جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ : عن ال

له حك االدارة و التولٌع  -عصفور رمضان صموئٌل ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  222

 185737برلم       22192314عن الشركة امام الغٌر و جمٌع المصالح الحكومٌة منفردا ، تارٌخ : 

حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة  -  223

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و  و له

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة  -  224

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

راض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و و له حك الرهن و االلت

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

م دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسا -  225

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و 

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

اوي نوٌشً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الص -  226

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

لهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع ا

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة ت -  227

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و  و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

ن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  228

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

شركات لطاع االعمال العام و  و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة  -  229

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

ال العام و و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعم

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 
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 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة  -  232

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و و له حك الرهن و االلتراض عن 

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

مبرون الصاوي نوٌشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم  -  231

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و  و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

شً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌ -  232

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات 

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة تضامن  م -  233

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

ات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزار

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

ك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له ح -  234

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

لطاع االعمال العام و و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات 

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

ٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التول -  235

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

م و و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العا

الخاص و الشركات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما 

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

فً ذلن كافة  حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له -  236

السلطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون 

و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و 

ات و المؤسسات الخاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما الخاص و الشرك

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

حسام دمحم مبرون الصاوي نوٌشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و له فً ذلن كافة  -  237

لطات و كما ٌحك له بٌع و شراء و تمرٌر اي حك عٌنً اصلً او تبعً علً كافة اصول الشركة , و له حك التعامل امام البنون الس

و له حك الرهن و االلتراض عن الشركة و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و الوزارات و كذلن شركات لطاع االعمال العام و 

خاص و كذلن امام المصانع العامه و الخاصة و له الحك فً توكٌل من ٌراه فً كل او بعض ما الخاص و الشركات و المؤسسات ال

 117128برلم       22192317ذكر ، تارٌخ : 

 199627برلم       22192319عمر دمحم بٌع دمحم بٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  238



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رفع اسم شرٌن  -عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ولٌد خمٌس عبدالفضٌل  -  239

 178224برلم       22192322انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -موصً مذكور بالعمد 

رفع اسم شرٌن  -لشرٌن من الشركة لوفاته ولٌد خمٌس عبدالفضٌل عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم ا -  242

 178224برلم       22192322انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -موصً مذكور بالعمد 

رفع اسم شرٌن  -جمال عبدالفضٌل عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  241

 178224برلم       22192322انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -لعمد موصً مذكور با

رفع اسم شرٌن  -جمال عبدالفضٌل عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  242

 178224برلم       22192322تارٌخ :  انضمام عدد ستة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، -موصً مذكور بالعمد 

له حك االدارة و التولٌع  -ولٌد خمٌس عبدالفضٌل عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  243

 178224برلم       22192322عن الشركة و له كل الحموق و الصالحٌات المانونٌة لذلن ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -بدالفضٌل عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ولٌد خمٌس ع -  244

 178224برلم       22192322عن الشركة و له كل الحموق و الصالحٌات المانونٌة لذلن ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -ن الً الشركة جمال عبدالفضٌل عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌ -  245

 178224برلم       22192322الشركة و له كل الحموق و الصالحٌات المانونٌة لذلن ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن  -جمال عبدالفضٌل عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  246

 178224برلم       22192322لحموق و الصالحٌات المانونٌة لذلن ، تارٌخ : الشركة و له كل ا

رضا ٌوسف كركور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم الشرٌن طبما للبطالة الرلم المومً ، تارٌخ :  -  247

 72211برلم       22192322

اسم الشرٌن طبما للبطالة الرلم المومً ، تارٌخ :  رضا ٌوسف كركور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح -  248

 72211برلم       22192322

رضا ٌوسف كركور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم الشرٌن طبما للبطالة الرلم المومً ، تارٌخ :  -  249

 72211برلم       22192322

صحٌح اسم الشرٌن طبما للبطالة الرلم المومً ، تارٌخ : رضا ٌوسف كركور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم ت -  252

 72211برلم       22192322

فاٌز رمضان على مرسى لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة  -  251

بنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون و الرفض و التموٌل ال

الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع المحاكم و الجهات المضائٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر 

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة فاٌز رمضان على مرسى لناوى  توصٌة بسٌطة  م -  252

اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون و الرفض و التموٌل البنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و 

ئٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع المحاكم و الجهات المضا

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

فاٌز رمضان على مرسى لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة  -  253

موٌل البنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون و الرفض و الت

الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع المحاكم و الجهات المضائٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر 

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة فاٌز رمضان على مرسى لناوى  توصٌة ب -  254

اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون و الرفض و التموٌل البنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و 

ت المضائٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع المحاكم و الجها

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

فاٌز رمضان على مرسى لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة  -  255

ض و التموٌل البنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون و الرف

الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع المحاكم و الجهات المضائٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر 

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة فاٌز رمضان على مرسى لناوى   -  256

اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون و الرفض و التموٌل البنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و 

و الجهات المضائٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع المحاكم 

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

فاٌز رمضان على مرسى لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة  -  257

و الرفض و التموٌل البنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و  اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون

الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع المحاكم و الجهات المضائٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر 

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا على كافة فاٌز رمضان على مرسى  -  258

اعمال االدارة والعمود والبنون و االلتراض من البنون و الرفض و التموٌل البنكً و جهاز المشروعات بالموات المسلحة و 

لمحاكم و الجهات المضائٌة و الضرائب وحك توكٌل الغٌر الشركات الحكومٌة والهٌئات و الشركات الغٌر حكومٌة و جمٌع انواع ا

 182298برلم       22192322فى كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

برلم       22192321لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  259

138262 

برلم       22192321لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  262

138262 

برلم       22192321لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  261

138262 

برلم       22192321توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  لنده عبد الشهده جرجس  -  262

138262 

برلم       22192321مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  263

138262 

برلم       22192321الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج -  264

138262 

برلم       22192321انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  265

138262 

برلم       22192321انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  266

138262 
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138262 

برلم       22192321انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  268

138262 

برلم       22192321ٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : مور -  269

138262 

برلم       22192321مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  272

138262 

برلم       22192321ر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  271

138262 

برلم       22192321نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  272

138262 

برلم       22192321تارٌخ :  نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، -  273

138262 

برلم       22192321نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  274

138262 

برلم       22192321لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  275

138262 

برلم       22192321لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  276

138262 

برلم       22192321لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  277

138262 

برلم       22192321رجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : لنده عبد الشهده ج -  278

138262 

برلم       22192321مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  279

138262 

برلم       22192321خارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ت -  282

138262 

برلم       22192321انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  281

138262 

برلم       22192321انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  282

138262 

برلم       22192321انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  283

138262 
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138262 

برلم       22192321مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  285

138262 

برلم       22192321مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  286

138262 

برلم       22192321مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  -  287

138262 

برلم       22192321نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  288

138262 

برلم       22192321نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  289

138262 

برلم       22192321نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  292

138262 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن  -بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة -  291

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن  -لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  292

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن  -لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  293

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

شرٌكٌٌن موصٌٌن تخارج  -لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  294

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن  -مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  295

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن  -مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  -  296

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن مذكورٌن  -انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  297

 138262برلم       22192321بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن مذكورٌن  -انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  298

 138262برلم       22192321بالعمد ، تارٌخ : 

ن مذكورٌن تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌ -انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  299

 138262برلم       22192321بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن مذكورٌن  -انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  322

 138262برلم       22192321بالعمد ، تارٌخ : 
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تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن  -تخارج الشرٌكه من الشركة  مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  321

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن  -مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  322

 138262برلم       22192321مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن مذكورٌن  -نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  323

 138262برلم       22192321بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن مذكورٌن  -نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  324

 138262برلم       22192321د ، تارٌخ : بالعم

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن مذكورٌن  -نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  325

 138262برلم       22192321بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌٌن موصٌٌن مذكورٌن  -الشركة  نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من -  326

 138262برلم       22192321بالعمد ، تارٌخ : 

لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع  -  327

االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و 
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 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

عدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ت -  328

الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة 

نفردا و له حك توكٌل اصول الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس م

 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع  -  329

بٌع و شراء و التنازل عن كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و 

اصول الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل 

 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

ولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع لنده عبد الشهده جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والت -  312

الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة 

اصول الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل 

 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع  -  311

ن كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل ع

اصول الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل 

 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

امام جمٌع  مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل -  312

الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة 

اصول الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل 

 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات  -  313

الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول 
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راضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، الشركة و اال

 138262برلم       22192321تارٌخ : 

انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات  -  314

ٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول الحكوم

الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، 

 138262برلم       22192321تارٌخ : 

انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات  -  315

الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول 

ت للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، الشركة و االراضً و المبانً و السٌارا

 138262برلم       22192321تارٌخ : 

انور ابراهٌم سوٌسه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات  -  316

لرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك ا

الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، 

 138262برلم       22192321تارٌخ : 

مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع  -  317

الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة 

لسٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل اصول الشركة و االراضً و المبانً و ا

 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

مورٌس نظمى زخارٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع  -  318

و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة 

اصول الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل 

 138262برلم       22192321الغٌر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات   نظمى زخارٌوس خٌله -  319

الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول 

لمهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن ا

 138262برلم       22192321تارٌخ : 

نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات  -  322

سحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و ال

الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، 

 138262برلم       22192321تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات   نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  321

الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول 

س منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌو

 138262برلم       22192321تارٌخ : 

نظمى زخارٌوس خٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة و التمثٌل امام جمٌع الجهات  -  322

بٌع و شراء و التنازل عن كافة اصول الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و حك الرهن و االلتراض و السحب و االٌداع من البنون و 

الشركة و االراضً و المبانً و السٌارات للشرٌن المتضامن المهندس / مورٌس نظمى زخارٌوس منفردا و له حك توكٌل الغٌر ، 

 138262برلم       22192321تارٌخ : 
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شرٌن متضامن ، تارٌخ :  منصور جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح -  323

 157829برلم       22192321

منصور جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  324

 157829برلم       22192321

متضامن ، تارٌخ : منصور جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن  -  325

 157829برلم       22192321

خمٌس جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  326

 157829برلم       22192321

تارٌخ :  خمٌس جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، -  327

 157829برلم       22192321

خمٌس جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  328

 157829برلم       22192321

او منفردٌن و  منصور جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن -  329

لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و امام جمٌع البنون و االحٌاء و المحافظة و التأمٌنات 

االجتماعٌة و امام ادارات المرور بخصوص تجدٌد تراخٌض سٌارات الشركة و استخراج شهادات بٌانات الشهر العماري و بٌع 

انواعها و جمٌع اجراءات التراخٌص امام ادارة المرور و استبدال اللوحات و الفحص الفنً لجمٌع سٌارات  سٌارات الشركة بجمٌع

برلم       22192321الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فً توكٌل غٌرهم فً ذلن و فً حدود اغراض الشركة ، تارٌخ : 

157829 

دٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و منصور جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  م -  332

لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و امام جمٌع البنون و االحٌاء و المحافظة و التأمٌنات 

ج شهادات بٌانات الشهر العماري و بٌع االجتماعٌة و امام ادارات المرور بخصوص تجدٌد تراخٌض سٌارات الشركة و استخرا

سٌارات الشركة بجمٌع انواعها و جمٌع اجراءات التراخٌص امام ادارة المرور و استبدال اللوحات و الفحص الفنً لجمٌع سٌارات 

رلم   ب    22192321الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فً توكٌل غٌرهم فً ذلن و فً حدود اغراض الشركة ، تارٌخ : 

157829 

منصور جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و  -  331

لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و امام جمٌع البنون و االحٌاء و المحافظة و التأمٌنات 

ادارات المرور بخصوص تجدٌد تراخٌض سٌارات الشركة و استخراج شهادات بٌانات الشهر العماري و بٌع االجتماعٌة و امام 

سٌارات الشركة بجمٌع انواعها و جمٌع اجراءات التراخٌص امام ادارة المرور و استبدال اللوحات و الفحص الفنً لجمٌع سٌارات 

برلم       22192321م فً ذلن و فً حدود اغراض الشركة ، تارٌخ : الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فً توكٌل غٌره

157829 

خمٌس جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و  -  332

ون و االحٌاء و المحافظة و التأمٌنات لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و امام جمٌع البن

االجتماعٌة و امام ادارات المرور بخصوص تجدٌد تراخٌض سٌارات الشركة و استخراج شهادات بٌانات الشهر العماري و بٌع 

رات سٌارات الشركة بجمٌع انواعها و جمٌع اجراءات التراخٌص امام ادارة المرور و استبدال اللوحات و الفحص الفنً لجمٌع سٌا

برلم       22192321الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فً توكٌل غٌرهم فً ذلن و فً حدود اغراض الشركة ، تارٌخ : 

157829 

خمٌس جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و  -  333

م جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و امام جمٌع البنون و االحٌاء و المحافظة و التأمٌنات لهما حك تمثٌل الشركة اما

االجتماعٌة و امام ادارات المرور بخصوص تجدٌد تراخٌض سٌارات الشركة و استخراج شهادات بٌانات الشهر العماري و بٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ادارة المرور و استبدال اللوحات و الفحص الفنً لجمٌع سٌارات سٌارات الشركة بجمٌع انواعها و جمٌع اجراءات التراخٌص امام 

برلم       22192321الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فً توكٌل غٌرهم فً ذلن و فً حدود اغراض الشركة ، تارٌخ : 

157829 

ن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و خمٌس جمعه غٌث جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع ع -  334

لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و امام جمٌع البنون و االحٌاء و المحافظة و التأمٌنات 

االجتماعٌة و امام ادارات المرور بخصوص تجدٌد تراخٌض سٌارات الشركة و استخراج شهادات بٌانات الشهر العماري و بٌع 

رات الشركة بجمٌع انواعها و جمٌع اجراءات التراخٌص امام ادارة المرور و استبدال اللوحات و الفحص الفنً لجمٌع سٌارات سٌا

برلم       22192321الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فً توكٌل غٌرهم فً ذلن و فً حدود اغراض الشركة ، تارٌخ : 

157829 

جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و  ٌسري عبدالرحمن دمحم -  335

برلم       22192324لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2218/12/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 

لشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام ا -  336

برلم       22192324لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2218/12/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 

لً الشركة المصرٌة للنشا و ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا ع -  337

برلم       22192324لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2218/12/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 

برلم       22192324عادل بخٌب اٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  338

192422 

برلم       22192324عادل بخٌب اٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  339

192422 

برلم       22192324اٌوب بخٌب اٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  342

192422 

برلم       22192324ٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : اٌوب بخٌب ا -  341

192422 

عادل بخٌب اٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له كافة  -  342

بات باسم الشركة و التولٌع علً الشٌكات و له حك التولٌع و المسئولٌة امام السلطات لتحمٌك غرض الشركة و له الحك فً لتح حسا

الجهات الرسٌمة و التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و الرهن و االلتراض و التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة باسم و لصالح 

 192422برلم       22192324الشركة و له تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

عادل بخٌب اٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له كافة  -  343

السلطات لتحمٌك غرض الشركة و له الحك فً لتح حسابات باسم الشركة و التولٌع علً الشٌكات و له حك التولٌع و المسئولٌة امام 

هات الرسٌمة و التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و الرهن و االلتراض و التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة باسم و لصالح الج

 192422برلم       22192324الشركة و له تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له كافة اٌوب بخٌب اٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مد -  344

السلطات لتحمٌك غرض الشركة و له الحك فً لتح حسابات باسم الشركة و التولٌع علً الشٌكات و له حك التولٌع و المسئولٌة امام 

عامل مع كافة الجهات الحكومٌة باسم و لصالح الجهات الرسٌمة و التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و الرهن و االلتراض و الت

 192422برلم       22192324الشركة و له تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 
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اٌوب بخٌب اٌوب عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له كافة  -  345

ٌك غرض الشركة و له الحك فً لتح حسابات باسم الشركة و التولٌع علً الشٌكات و له حك التولٌع و المسئولٌة امام السلطات لتحم

الجهات الرسٌمة و التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و الرهن و االلتراض و التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة باسم و لصالح 

 192422برلم       22192324فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ :  الشركة و له تفوٌض او توكٌل الغٌر

امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع ٌكون لكل من الشرٌن  -  346

المتضامن / امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا و الشرٌكه المتضامنه / امٌرة عبدالناصر المتولً عبدهللا حك االلتراض و التولٌع و 

 139769برلم       22192324معٌن او منفردٌن ، تارٌخ : التعامل مع البنون مجت

امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع ٌكون لكل من الشرٌن  -  347

بدهللا حك االلتراض و التولٌع و المتضامن / امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا و الشرٌكه المتضامنه / امٌرة عبدالناصر المتولً ع

 139769برلم       22192324التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع ٌكون لكل من الشرٌن  -  348

هللا و الشرٌكه المتضامنه / امٌرة عبدالناصر المتولً عبدهللا حك االلتراض و التولٌع و المتضامن / امٌر عبدالناصر المتولً عبد

 139769برلم       22192324التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لكل من الشرٌن  امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند االدارة و التولٌع ٌكون -  349

المتضامن / امٌر عبدالناصر المتولً عبدهللا و الشرٌكه المتضامنه / امٌرة عبدالناصر المتولً عبدهللا حك االلتراض و التولٌع و 

 139769برلم       22192324التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

له حك االدارة والتولٌع  -شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  352

عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما فً ذلن االلتراض من البنون بضمان 

 98236برلم       22192325اصول الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع بها ، تارٌخ : 

له حك االدارة والتولٌع  -سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  351

عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما فً ذلن االلتراض من البنون بضمان 

 98236برلم       22192325حب و االٌداع بها ، تارٌخ : اصول الشركة و فتح الحسابات و الس

له حك االدارة والتولٌع  -سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  352

ض من البنون بضمان عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما فً ذلن االلترا

 98236برلم       22192325اصول الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع بها ، تارٌخ : 

له حك االدارة والتولٌع  -سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  353

الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما فً ذلن االلتراض من البنون بضمان عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض 

 98236برلم       22192325اصول الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع بها ، تارٌخ : 

ارة له حك االد -شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  354

والتولٌع عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما فً ذلن االلتراض من البنون 

 98236برلم       22192325بضمان اصول الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع بها ، تارٌخ : 

له حك االدارة  -ر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  355

والتولٌع عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما فً ذلن االلتراض من البنون 

 98236برلم       22192325بضمان اصول الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع بها ، تارٌخ : 

له حك االدارة  -شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  356

والتولٌع عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما فً ذلن االلتراض من البنون 

 98236برلم       22192325بات و السحب و االٌداع بها ، تارٌخ : بضمان اصول الشركة و فتح الحسا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

له حك االدارة  -شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  357

فً ذلن االلتراض من البنون والتولٌع عن الشركة منفردا و له فً سبٌل تحمٌك اغراض الشركة كافة السلطات و الصالحٌات بما 

 98236برلم       22192325بضمان اصول الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع بها ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌتن موصٌتٌن مذكورٌن  -سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  358

 98236برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌتن موصٌتٌن مذكورٌن  -سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  359

 98236برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

كٌتن موصٌتٌن مذكورٌن انضمام شرٌ -سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  362

 98236برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌتن موصٌتٌن مذكورٌن  -سٌسٌل اسكندر غبلاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  361

 98236برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌتن موصٌتٌن  -سٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة ب -  362

 98236برلم       22192325مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌتن موصٌتٌن  -شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  363

 98236برلم       22192325مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌتن موصٌتٌن  -شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  364

 98236برلم       22192325مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌتن موصٌتٌن  -شركة شرٌف امٌل عطٌه عبدالمدوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من ال -  365

 98236برلم       22192325مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  366

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -ٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة عالء فتحى طلب احمد خل -  367

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  368

 132228م   برل    22192325بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  369

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

مذكور  تخارج شرٌن موصً -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  372

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  371

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -خارج الشرٌن من الشركة عالء فتحى طلب احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ت -  372

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  373

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 
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تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  375

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  376

 132228برلم       22192325مد ، تارٌخ : بالع

تخارج شرٌن موصً مذكور  -عالء فتحى طلب احمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  377

 132228برلم       22192325بالعمد ، تارٌخ : 

مجلس ادارة مؤلف من ثالثة اعضاء علً  سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌتولً ادارة الشركة -  378

االلل و تسعه اعضاء علً االكثر تعٌنهم الجمعٌة العامه و لد عٌنت الجمعٌة العامه الغٌر العادٌة مجلس ادارة من ثالث اعضاء 

 132863برلم       22192325علً النحو السابك ، تارٌخ :  2219/3/1بالجلسه المنعمدة فً 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثالثة اعضاء علً االلل اسعد جرس اسعد   -  379

و تسعه اعضاء علً االكثر تعٌنهم الجمعٌة العامه و لد عٌنت الجمعٌة العامه الغٌر العادٌة مجلس ادارة من ثالث اعضاء بالجلسه 

 132863برلم       22192325علً النحو السابك ، تارٌخ :  2219/3/1المنعمدة فً 

سامر سمٌر هنري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثالثة اعضاء علً  -  382

االلل و تسعه اعضاء علً االكثر تعٌنهم الجمعٌة العامه و لد عٌنت الجمعٌة العامه الغٌر العادٌة مجلس ادارة من ثالث اعضاء 

 132863برلم       22192325علً النحو السابك ، تارٌخ :  2219/3/1المنعمدة فً بالجلسه 

 132863برلم       22192325سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  381

 132863   برلم    22192325اسعد جرس اسعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  382
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ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  اعتماد تعٌٌنه مفوضا عاما علً الشركة ) استمرار  -  384
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114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  425

114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  426

114362 

برلم       22192325هنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : جرجس زكرٌا سجٌع م -  427

114362 
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برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  428

114362 

برلم       22192325انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :   احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  429

114362 

برلم       22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  412

114362 

برلم       22192325، تارٌخ : عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  411

114362 

برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  412

114362 

برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  413

114362 

برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  414

114362 

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  415

114362 

برلم       22192325مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  نرمٌن زكرٌا سجٌع -  416

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  417

114362 

برلم       22192325ضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ان -  418

114362 

برلم       22192325مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  419

114362 

برلم       22192325ة ، تارٌخ : مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشرك -  422

114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  421

114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  422

114362 

برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  423

114362 

برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  424

114362 
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برلم       22192325ان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : احس -  425

114362 

برلم       22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  426

114362 

برلم       22192325رٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  ش -  427

114362 

برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  428

114362 

برلم       22192325الشركة ، تارٌخ :  مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً -  429

114362 

برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  432

114362 

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  431

114362 

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  432

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  433

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  434

114362 

برلم       22192325مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  435

114362 

برلم       22192325شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :   مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً -  436

114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  437

114362 

برلم       22192325ن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضام -  438

114362 

برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  439

114362 

برلم       22192325شركة ، تارٌخ : جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً ال -  442

114362 

برلم       22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  441

114362 
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  برلم     22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  442

114362 

برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  443

114362 

برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  444

114362 

برلم       22192325ع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : مهنً سجٌ -  445

114362 

برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  446

114362 

برلم       22192325من  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضا -  447

114362 

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  448

114362 

برلم       22192325ة ، تارٌخ : زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشرك -  449

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  452

114362 

  برلم     22192325مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  451

114362 

برلم       22192325مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  452

114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  453

114362 

برلم       22192325ا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مرثا زكرٌ -  454

114362 

برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  455

114362 

برلم       22192325رٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  ش -  456

114362 

برلم       22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  457

114362 

برلم       22192325كة ، تارٌخ : احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشر -  458

114362 
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برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  459

114362 

رلم   ب    22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  462

114362 

 114362برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  461

 114362برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  462

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  463

114362 

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  464

114362 

برلم       22192325شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : زكرٌا سجٌع مهنً   -  465

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  466

114362 

برلم       22192325م الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضما -  467

114362 

برلم       22192325مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  468

114362 

برلم       22192325ٌخ : مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تار -  469

114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  472

114362 

برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  471

114362 

برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  472

114362 

برلم       22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  473

114362 

برلم       22192325شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : احسان ادٌب اٌلٌا   -  474

114362 

برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  475

114362 

برلم       22192325نضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ا -  476

114362 
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 114362برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  477

 114362برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  478

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  479

114362 

برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  482

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  481

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  482

114362 

برلم       22192325من  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضا -  483

114362 

برلم       22192325مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  484

114362 

برلم       22192325لشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام ا -  485

114362 

برلم       22192325مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  486

114362 

برلم       22192325 جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : -  487

114362 

برلم       22192325جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  488

114362 

برلم       22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  489

114362 

برلم       22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  492

114362 

برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  491

114362 

برلم       22192325عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  492

114362 

 114362برلم       22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  493

 114362برلم       22192325ن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مهنً سجٌع مهنً  شركة تضام -  494
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برلم       22192325نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  495

114362 

برلم       22192325لشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام ا -  496

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  497

114362 

برلم       22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  498

114362 

مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  499

 114362برلم       22192325

مٌالد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  522

 114362برلم       22192325

مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  521

 114362برلم       22192325

ٌخ : مرثا زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تار -  522

 114362برلم       22192325

جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  523

 114362برلم       22192325

، تارٌخ :  جرجس زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا -  524

 114362برلم       22192325

    22192325احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  525

 114362برلم   

    22192325تارٌخ :  احسان ادٌب اٌلٌا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، -  526

 114362برلم   

عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  527

 114362برلم       22192325

فردا ، تارٌخ : عماد زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة من -  528

 114362برلم       22192325

    22192325مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  529

 114362برلم   

    22192325تارٌخ :  مهنً سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، -  512

 114362برلم   

نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  511

 114362برلم       22192325
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منفردا ، تارٌخ : نرمٌن زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -  512

 114362برلم       22192325

    22192325زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا ، تارٌخ :  -  513

 114362برلم   

    22192325دا ، تارٌخ : زكرٌا سجٌع مهنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفر -  514

 114362برلم   

انضمام عدد ثالث شركاء  -سعٌد سالمه دمحم الحداد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  515

 151758برلم       22192325موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد ثالث شركاء  -ٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته سعٌد سالمه دمحم الحداد  توصٌة بسٌطة  مد -  516

 151758برلم       22192325موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد ثالث شركاء  -سعٌد سالمه دمحم الحداد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  517

 151758برلم       22192325عمد ، تارٌخ : موصٌٌن مذكورٌن بال

انضمام عدد ثالث شركاء  -دمحم سعٌد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  518

 151758برلم       22192325موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد ثالث شركاء  -و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته دمحم سعٌد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  519

 151758برلم       22192325موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد ثالث شركاء  -دمحم سعٌد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  522

 151758برلم       22192325موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -من سعٌد سالمه دمحم الحداد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضا -  521

 151758برلم       22192325عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -سعٌد سالمه دمحم الحداد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  522

 151758برلم       22192325عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -سعٌد سالمه دمحم الحداد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  523

 151758برلم       22192325عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع  له -دمحم سعٌد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  524

 151758برلم       22192325عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -دمحم سعٌد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  525

 151758برلم       22192325عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع  -ٌد سالمه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن دمحم سع -  526

 151758برلم       22192325عن الشركة منفردا ، تارٌخ : 

ت و االتحادات دمحم محمود نجم  جمعٌة تعاونٌة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة الجمعٌا -  527

تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ،  -و الخاص بالجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌة للصناعات الغذائٌة و التورٌدات بمنطمة مرغن 

 173186برلم       22192327تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االجتماعٌة الجمعٌات و ولٌد مجدي زكً ابراهٌم  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  بموجب كتاب مدٌرٌة الشئون  -  528

تم تشكٌل مجلس االدارة علً  -االتحادات و الخاص بالجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌة للصناعات الغذائٌة و التورٌدات بمنطمة مرغن 

 173186برلم       22192327النحو السابك ، تارٌخ : 

ب مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة الجمعٌات و االتحادات دمحم حمدي عبده حسن  جمعٌة تعاونٌة  امٌن سر الجمعٌه  بموجب كتا -  529

تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ،  -و الخاص بالجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌة للصناعات الغذائٌة و التورٌدات بمنطمة مرغن 

 173186برلم       22192327تارٌخ : 

ارة  بموجب كتاب مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة الجمعٌات و شرٌف حسن علً موسً  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس اد -  532

تم تشكٌل مجلس االدارة علً  -االتحادات و الخاص بالجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌة للصناعات الغذائٌة و التورٌدات بمنطمة مرغن 

 173186برلم       22192327النحو السابك ، تارٌخ : 

ي  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة عبداللطٌف عبداللطٌف متولً الصاو -  531

تم تشكٌل مجلس  -الجمعٌات و االتحادات و الخاص بالجمعٌه التعاونٌه االنتاجٌة للصناعات الغذائٌة و التورٌدات بمنطمة مرغن 

 173186برلم       22192327االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

الح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار الجمعٌة العامه للشركة المابضة ص -  532

تم الموافمة علً تعٌٌن السٌد اللواء اركان  -و المعتمد من وزارة النمل البحري : 2219/3/12للنمل البحري و البري المنعمدة بتارٌخ 

رئٌسا لمجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري , اعتبارا من انتهاء  -ادر الدلونً حرب / صالح الدٌن حلمً عبدالم

الموافمة علً اصدار لرار من السٌد رئٌس الجمعٌه العامه بتعٌٌن عضوا متفرغا لشئون النمل البري ,  -االجراءات الخاصه بتعٌٌنه 

 134925برلم       22192328ه ، تارٌخ : فً ضوء ما تم منالشته مع السادة اعضاء الجمعٌة بجلس

صالح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار الجمعٌة العامه للشركة المابضة  -  533

لسٌد اللواء اركان تم الموافمة علً تعٌٌن ا -و المعتمد من وزارة النمل البحري : 2219/3/12للنمل البحري و البري المنعمدة بتارٌخ 

رئٌسا لمجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري , اعتبارا من انتهاء  -حرب / صالح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً 

الموافمة علً اصدار لرار من السٌد رئٌس الجمعٌه العامه بتعٌٌن عضوا متفرغا لشئون النمل البري ,  -االجراءات الخاصه بتعٌٌنه 

 134925برلم       22192328ضوء ما تم منالشته مع السادة اعضاء الجمعٌة بجلسه ، تارٌخ : فً 

صالح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الٌوم , و العرض علً الجمعٌة العامه فً  -  534

 134925برلم       22192328جلستها المادمه ، تارٌخ : 

الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الٌوم , و العرض علً الجمعٌة العامه فً  صالح -  535

 134925برلم       22192328جلستها المادمه ، تارٌخ : 

مع دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل  -  536

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء 

ة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك و االٌجار و الرهن امام مصلح

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

ٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التول -  537

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء 

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف -  538

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

حك التولٌع علً عمود الشراء االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء 
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و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع دمحم عبده ٌوسف  شر -  539

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

ً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبان

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  542

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

ل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكام

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328:  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ

سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  541

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء االجراءات 

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328هم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و ل

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  542

الشركة و اتمام كافة مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض 

االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء 

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328ت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : بمعامال

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  543

و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة  مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة

االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء 

ات و الصفمات الٌت تتعلك و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشارك

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  544

ثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة مأمورٌات الشهر العماري و التو

االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء 

حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم 

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  545

ورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة مأم

االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء 

ر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشه

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

حك كل شرٌن التعامل مع  سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من -  546

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء 
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ار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك و االٌج

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند -  547

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

ٌع علً عمود الشراء االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التول

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  -  548

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه 

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  549

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

مل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء االجراءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكا

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328خ : بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌ

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الً بند حك االدارة و التولٌع / من حك كل شرٌن التعامل مع  -  552

مأمورٌات الشهر العماري و التوثٌك بصفته الموجوده بعمد الشركة و باسم الشركة و لتحمٌك اغراض الشركة و اتمام كافة 

اءات الخاصة بالرهن الحٌازي لكامل االالت و المعدات و المبانً الخاصه بالشركة و للشركاء حك التولٌع علً عمود الشراء االجر

و االٌجار و الرهن امام مصلحة الشهر العماري و التوثٌك و لهم حك ابرام كافة العمود و المشاركات و الصفمات الٌت تتعلك 

 159591برلم       22192328ل و لهم حك بٌع السٌارات ، تارٌخ : بمعامالت الشركة بالنمد او باالج

دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  551

 159591برلم       22192328 الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ :

دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  552

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  553

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر -  554

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  دمحم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري -  555

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

صول سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع اال -  556

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  557

 159591برلم       22192328ن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌ

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  558

 159591برلم       22192328ر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌ
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ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  559

 159591برلم       22192328 الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ :

سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  562

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  561

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و  -  562

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

معٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول سعد عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجت -  563

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

صول ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع اال -  564

 159591برلم       22192328الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبده ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مصلحة الشهر العماري مجتمعٌن او منفردٌن اما حك بٌع االصول  -  565

 159591برلم       22192328ن و لهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل اوضاع ما ذكر ، تارٌخ : الثابتة فال ٌتم اال مجتمعٌ

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري  -  566

 59424برلم       22192331و البري ، تارٌخ : 

احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري احمد حسن  -  567

 59424برلم       22192331و البري ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري  -  568

 59424برلم       22192331تارٌخ :  و البري ،

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري  -  569

 59424برلم       22192331و البري ، تارٌخ : 

و و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عض -  572

 59424برلم       22192331و البري ، تارٌخ : 

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  571

 59424برلم       22192331

دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل  االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم -  572

 59424برلم       22192331البحري و البري ، تارٌخ : 

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  573

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  574

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

لشركة المابضة للنمل االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عضو و ممثال عن ا -  575

 59424برلم       22192331البحري و البري ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل  -  576

 59424برلم       22192331البحري و البري ، تارٌخ : 

عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل  االمٌر عالء الدٌن -  577

 59424برلم       22192331البحري و البري ، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل  -  578

 59424برلم       22192331البحري و البري ، تارٌخ : 

البحري و البري ، دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل  -  579

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  582

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو  -  581

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  582

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

ر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، اسامه احمد حامد الجزا -  583

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  584

 59424  برلم     22192331تارٌخ : 

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  585

 59424برلم       22192331

:  عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ -  586

 59424برلم       22192331

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  587

 59424برلم       22192331

بحري و البري ، تارٌخ : عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل ال -  588

 59424برلم       22192331

دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  589

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

ممثال عن الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو و  -  592

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  591

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، احمد حسن احمد سٌد  شركة  -  592

 59424برلم       22192331تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  593

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ،  -  594

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

ي ، احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البر -  595

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  596

 59424برلم       22192331

المابضة للنمل البحري و البري  االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة -  597
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اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  598
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ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ : اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  599

 59424برلم       22192331

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري  -  622

 59424برلم       22192331، تارٌخ : 

ء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري االمٌر عال -  621

 59424برلم       22192331، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري  -  622

 59424برلم       22192331، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري  -  623

 59424برلم       22192331، تارٌخ : 

شركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ : دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل ال -  624

 59424برلم       22192331

دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  625

 59424برلم       22192331

ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ : دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  626

 59424برلم       22192331

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  627

 59424برلم       22192331

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  628

 59424برلم       22192331

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  629

 59424برلم       22192331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  612

 59424برلم       22192331

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  611

 59424برلم       22192331

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  612

 59424برلم       22192331

:  عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ -  613

 59424برلم       22192331

دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري و البري ، تارٌخ :  -  614

 59424برلم       22192331

و البري ، تارٌخ :  دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل الشركة المابضة للنمل البحري -  615

 59424برلم       22192331

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  616

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 

ضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وع -  617

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  618

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  619

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 

لس احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مج -  622

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  621

 59424برلم       22192331

جلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  622

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  623

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

امه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، اس -  624

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  625

 59424برلم       22192331دارة الشركة ، تارٌخ : ا

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  626

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة -  627

 59424برلم       22192331ادارة الشركة ، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  628

 59424برلم       22192331: ادارة الشركة ، تارٌخ 

دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  629

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

ساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن الم -  632

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  631

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو -  632

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  633

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  634

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  635

 59424برلم       22192331

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  636

 59424برلم       22192331

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  637

 59424برلم       22192331

عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  638

 59424برلم       22192331

دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ،  -  639

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

مٌن فً مجلس ادارة الشركة ، دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساه -  642

 59424برلم       22192331تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  641

المعتمد من الهٌئة العامه و  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس   احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب -  642

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجدٌد الحالٌه علً ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة ال - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  643

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو -  644

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

مدة التجدٌد الحالٌه علً ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

احمد حسن احمد سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  645

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب  -ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و -  646

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

ٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ : ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجد - 2219/3/26بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  647

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

 -ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  648

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

دة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ : ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء م - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  649

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

ٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئ -  652

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  651

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم -  652

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  -ادارة الشركة 

ارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً ٌكون تشكٌل مجلس اد - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

االمٌر عالء الدٌن عبدالمنعم دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس  -  653

و المعتمد من الهٌئة العامه  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2ارة الجلسة رلم بموجب اجتماع مجلس االد -ادارة الشركة 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً  - 2219/3/26لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331النحو السابك ، تارٌخ : 

 -الح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة دمحم ص -  654

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

جلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ : ٌكون تشكٌل م - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  655

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2لم بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة ر

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -هر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة دمحم صالح الدٌن ما -  656

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

شركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ : ٌكون تشكٌل مجلس ادارة ال - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  657

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  اسامه احمد حامد الجزار  شركة -  658

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

مدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ : ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و ل - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -اسامه احمد حامد الجزار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  659

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18دة بتارٌخ المنعم 2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

بموجب  -س ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجل -  662

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء - 2219/3/26بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

بموجب  -عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  661

معتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة و ال 2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  - 2219/3/26بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

بموجب  -عاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد ال -  662

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

النحو السابك ، تارٌخ :  ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً - 2219/3/26بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

بموجب  -عباس احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  663

الستثمار و المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه ل 2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  - 2219/3/26بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -ً مجلس ادارة الشركة دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ف -  664

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

رٌخ : ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تا - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 -دمحم صالح الدٌن ماهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة  -  665

و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2219/2/18المنعمدة بتارٌخ  2219/  2بموجب اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم 

ٌكون تشكٌل مجلس ادارة الشركة و لمدة تنتهً باتهاء مدة التجدٌد الحالٌه علً النحو السابك ، تارٌخ :  - 2219/3/26الحرة بتارٌخ 

 59424برلم       22192331

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 158527برلم       22192323، تارٌخ :  1988  2216-12-13 -خمٌس عوض عبد اللطٌف  ج  -  1

 156822برلم       22192323، تارٌخ :  2226  2216/4/27 -جورج حماٌه لبٌب  ج  -  2

 185947برلم       22192323، تارٌخ :  1975  2215-8-22 -ى  ج صبرى دمحم طنطاو -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 186392برلم       22192323، تارٌخ :  2224  2215-11-3 -احمد على دمحم السٌد  ج  -  4

 193273برلم       22192323، تارٌخ :  1972  2219-3-11 -اكرامً علً عبد الوهاب الفمً  ج  -  5

 162137برلم       22192323، تارٌخ :  1984  2213-3-24 - سعٌد دمحم سٌد حسن  ج -  6

 162137برلم       22192323، تارٌخ :  1985  2218-3-24 -سعٌد دمحم سٌد حسن  ج  -  7

 179192برلم       22192323، تارٌخ :  1981  2218-8-4 -ناصر عطٌه محمود سحلول  ج  -  8

 192997برلم       22192323، تارٌخ :  1973  2218/1/6األول فى  نادٌه هرٌدى اسماعٌل حسٌن  التجدٌد -  9

 192678برلم       22192323، تارٌخ :  1993  2218-12-24 -دمحم احمد على الصعٌدى  ج  -  12

 176768برلم       22192323، تارٌخ :  1972  2217-12-12 -دمحم حسن سالم عبد العال  ج  -  11

 178592برلم       22192323، تارٌخ :  1995  2213-6-9 -مهدى  ج ولٌد السٌد على  -  12

 178592برلم       22192323، تارٌخ :  1996  2218-6-9 -ولٌد السٌد على مهدى  ج  -  13

 149922برلم       22192323، تارٌخ :  1982  2219-2-15 -جمال دمحم على فراج  ج  -  14

 177819برلم       22192323، تارٌخ :  1967  2218-3-27 -امل حسنى حسن على حسن  ج  -  15

 191263برلم       22192323، تارٌخ :  1983  2218-1-16 -ناصر محمود على حسن  ج  -  16

 131858برلم       22192323، تارٌخ :  1971  2216-12-16 -حامد دمحم راشد ضٌف  ج  -  17

برلم       22192323، تارٌخ :  1968  2219-2-18 -مدحت منعم ابراهٌم دمحم )مدحت لالستٌراد والتصدٌر (  ج  -  18

164662 

 182686برلم       22192323، تارٌخ :  1974  2219/1/21علً السٌد رشٌد دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  19

 129261برلم       22192323تارٌخ :  ، 1978  2218-9-26 -حسٌن احمد ابراهٌم  ج  -  22

 186392برلم       22192323، تارٌخ :  2225  2215-11-3 -احمد على دمحم السٌد  ج  -  21

 183368برلم       22192323، تارٌخ :  1997  2214-11-12 -مروه دمحم على سالم على السٌد  ج  -  22

برلم       22192324، تارٌخ :  2252  2213/11/8 -حمود سرور  ج تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / احمد دمحم م -  23

135199 

برلم       22192324، تارٌخ :  2251  2218/11/8 -تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / احمد دمحم محمود سرور  ج  -  24

135199 

 135199برلم       22192324، تارٌخ :  2252  2213/11/8 -احمد محمود سرور  ج  -  25

 135199برلم       22192324، تارٌخ :  2251  2218/11/8 -احمد محمود سرور  ج  -  26

 165243برلم       22192324، تارٌخ :  2233  2211-8-12 -صٌدلٌه د/هبه عاشور  ج  -  27

 165243برلم       22192324، تارٌخ :  2234  2216-8-12 -صٌدلٌه د/هبه عاشور  ج  -  28



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  2248  2218-11-27 -الدٌن احمد دمحم احمد الدٌب)الدٌب للتورٌدات العمومٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر(  ج حسام  -  29

 192512برلم       22192324تارٌخ : 

 182581برلم       22192324، تارٌخ :  2253  2219/1/11 -خالد دمحم اسماعٌل حسونة  ج  -  32

 147218برلم       22192324، تارٌخ :  2216  2213-5-13 -تواب حسن  ج حسام الدٌن عتبدالمنعم عبدال -  31

 147218برلم       22192324، تارٌخ :  2217  2218-5-13 -حسام الدٌن عتبدالمنعم عبدالتواب حسن  ج  -  32

 181264برلم       22192324، تارٌخ :  2213  2219/2/25-اشرف هدٌة حماد فرغلً  ج -  33

 122128برلم       22192324، تارٌخ :  2221  2217/11/28 - فؤاد دمحم معوض  ج دمحم -  34

 191687برلم       22192324، تارٌخ :  2229  2218/5/2 -محمود أحمد سٌد أحمد بسٌونى  ج  -  35

برلم       22192324، تارٌخ :  2231  2229/4/21 -هبه خمٌس احمد عبدالحمٌد عاشور  ج -هبه عاشور-صٌدلٌه د -  36

165243 

برلم       22192324، تارٌخ :  2232  2214/4/21 -هبه خمٌس احمد عبدالحمٌد عاشور  ج -هبه عاشور-صٌدلٌه د -  37

165243 

 188539برلم       22192324، تارٌخ :  2214  2216-12-15 -خالد صابر عبد هللا خلٌفة  ج  -  38

 179193برلم       22192324، تارٌخ :  2246  2218/8/4 -اشرف فوزى عبد الحافظ عٌسى  ج  -  39

 153382برلم       22192324، تارٌخ :  2225  2212/2/22 -عبدالعزٌز احمد احمد الدلٌل  ج -  42

 153382برلم       22192324، تارٌخ :  2227  2215/2/22-عبدالعزٌز احمد احمد الدلٌل  ج -  41

 125681برلم       22192324، تارٌخ :  2226  2218/12/6-متى  جرومانى جوزٌف فرنسٌس  -  42

 147722برلم       22192324، تارٌخ :  2254  2218/7/14محمود  شحاته  دمحم عطٌه  تجدٌد رابع -  43

 164342برلم       22192324، تارٌخ :  2232  2219/1/3 -عزه دمحم احمد حسن  ج  -  44

 177321برلم       22192325، تارٌخ :  2272  2213-2-12 -مود  ج احمد عبد الرازق مح -  45

 177321برلم       22192325، تارٌخ :  2273  2218-2-12 -احمد عبد الرازق محمود  ج  -  46

 192629برلم       22192325، تارٌخ :  2274  2217-11-11 -عبد النبى فؤاد دامى سلٌمان  ج  -  47

 133869برلم       22192325، تارٌخ :  2286  2213-1-28 -مهدي دمحم مهدي رمضان  ج  -  48

 133869برلم       22192325، تارٌخ :  2287  2218-1-28 -مهدي دمحم مهدي رمضان  ج  -  49

 177893برلم       22192325، تارٌخ :  2269  2218-4-6 -رمضان عبد الرازق ضٌف هللا  ج  -  52

 167892برلم       22192325، تارٌخ :  2296  2212-4-9 -دمحم عبدالرحٌم علً  ج  -  51

 167892برلم       22192325، تارٌخ :  2297  2215-4-9 -دمحم عبدالرحٌم علً  ج  -  52

 125286برلم       22192325، تارٌخ :  2276  2218-12-32 -جمال حسب النبى دمحم  ج  -  53

 119898برلم       22192325، تارٌخ :  2268  2217-4-9 -حسٌن دمحم ٌوسف  ج  ٌحًٌ -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 173532برلم       22192325، تارٌخ :  2282  2212-2-13 -ولٌد سعٌد شحاته السٌد  ج  -  55

 173532برلم       22192325، تارٌخ :  2283  2217-2-13 -ولٌد سعٌد شحاته السٌد  ج  -  56

 182694برلم       22192326، تارٌخ :  2125  2219-1-21 -ود عبد المادر  ج احمد محم -  57

 122777برلم       22192326، تارٌخ :  2139  2216-12-16 -سعٌد دمحم سعٌد على  ج  -  58

 182347برلم       22192326، تارٌخ :  2299  2218-12-15 -مرٌان سامً رٌاض بسالً  ج  -  59

 181477برلم       22192326، تارٌخ :  2127  2219-4-9 -سعد احمد عطا  ج دمحم احمد  -  62

 192994برلم       22192326، تارٌخ :  2133  2219-2-23 -سالمٌن السٌد عبد الفتاح عبد الجواد  ج  -  61

 93248برلم       22192326، تارٌخ :  2142  2219/2/28عادل عبد المنعم كشن  تجدٌد ثامن  -  62

 149487برلم       22192326، تارٌخ :  2335  2218-12-21 -هدى منصور دمحم السٌد  ج  -  63

 192317برلم       22192326، تارٌخ :  2127  2217-9-27 -دمحم عزت دمحم أمٌن هدٌه  ج  -  64

 152262برلم       22192326، تارٌخ :  2129  2224-3-2 -فتحى احمد مسعود مبرون  ج  -  65

 152262برلم       22192326، تارٌخ :  2132  2229-3-2 -فتحى احمد مسعود مبرون  ج  -  66

 152262برلم       22192326، تارٌخ :  2131  2214-3-2 -فتحى احمد مسعود مبرون  ج  -  67

 152262برلم       22192326، تارٌخ :  2132  2219-3-2 -فتحى احمد مسعود مبرون  ج  -  68

 145167برلم       22192326، تارٌخ :  2115  2222-12-29 -رسوم اسماعٌل مهنى  ج  -  69

 145167برلم       22192326، تارٌخ :  2116  2227-12-29 -رسوم اسماعٌل مهنى  ج  -  72

 145167برلم       22192326، تارٌخ :  2117  2212-12-9 -رسوم اسماعٌل مهنى  ج  -  71

 145167برلم       22192326، تارٌخ :  2118  2217-12-29 -عٌل مهنى  ج رسوم اسما -  72

 127249برلم       22192326، تارٌخ :  2137  2219-4-23 -سعٌد دمحم ضاحى  ج  -  73

 191736برلم       22192326، تارٌخ :  2121  2218-5-13 -حمدى دمحم دمحم دمحم السٌد  ج  -  74

 191614برلم       22192326، تارٌخ :  2122  2218-4-18 -دمحم علً عوض احمد  ج  -  75

 137294برلم       22192326، تارٌخ :  2123  2229-11-6 -دولت احمد دمحم غنٌم  ج  -  76

 137294برلم       22192326، تارٌخ :  2124  2214-11-6 -دولت احمد دمحم غنٌم  ج  -  77

 82377برلم       22192327، تارٌخ :  2181  2219/2/19د كامل دمحم السٌد  تجدٌد تاسعاحم -  78

، تارٌخ :  2185  2218/12/31منصور عمر محمود السمان سلٌمان " عمر لتورٌد مستلزمات السبوع "  التجدٌد االول  -  79

 192383برلم       22192327

 138972برلم       22192327، تارٌخ :  2169  2215/12/3بع عزٌزه صابر شحات محمود  التجدٌد الرا -  82

 93882برلم       22192327، تارٌخ :  2172  2214/5/14عبدهللا دمحم رحومه  التجدٌد السابع  -  81



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 142962برلم       22192327، تارٌخ :  2172  2217/3/4 -خمٌس احمد دمحم مبرون الروبى  ج  -  82

 178252برلم       22192327، تارٌخ :  2146  2213/4/22 -ابراهٌم عبد الغنى  ج  جٌهان ابراهٌم -  83

 178252برلم       22192327، تارٌخ :  2147  2218/4/22 -جٌهان ابراهٌم ابراهٌم عبد الغنى  ج  -  84

، تارٌخ :  2158  2219/3/28تصحٌح االسم التجارى الى / رافى زهراب كارٌكٌن خاجٌن ناخشكرٌان  التجدٌد الخامس  -  85

 136237برلم       22192327

 179392برلم       22192327، تارٌخ :  2182  2218/8/24أٌمن عادل دمحم حسب النبى  ثانى -  86

 136237برلم       22192327، تارٌخ :  2158  2219/3/28رافى زوهراب ناخشكرٌان  التجدٌد الخامس  -  87

 185421برلم       22192327، تارٌخ :  2161  2215/6/13دمحم  التجدٌد االول دمحم جابر السٌد  -  88

 181324برلم       22192327، تارٌخ :  2183  2214/3/23مً نٌازي مصطفً احمد  التجدٌد االول  -  89

 181324برلم       22192327، تارٌخ :  2184  2218/3/23مً نٌازي مصطفً احمد  التجدٌد الثانً  -  92

 129744برلم       22192327، تارٌخ :  2162  2218/12/5محمود عبده احمد سعد  التجدٌد السابع  -  91

 168179برلم       22192327، تارٌخ :  2166  2212/5/14طارق عبدالغنً ابوالمجد عبدالغنً  التجدٌد االول  -  92

 168179برلم       22192327، تارٌخ :  2167  2215/5/14طارق عبدالغنً ابوالمجد عبدالغنً  التجدٌد الثانً  -  93

 182183برلم       22192327، تارٌخ :  2157  2218/11/23دمحم ابو العز عبد العزٌز  التجدٌد الثانً  -  94

 182871برلم       22192327، تارٌخ :  2151  2219-2-8 -حسن السٌد زكً عبد المجٌد  ج  -  95

 85312برلم       22192327، تارٌخ :  2178  2215/12/22مان  التجدٌد الثامن محالت الترج -  96

 85312برلم       22192327، تارٌخ :  2178  2215/12/22احمد السٌد على الترجمان  التجدٌد الثامن  -  97

 134629برلم       22192327، تارٌخ :  2171  2218/7/19 -عبدالناصر على الشامى  ج  -  98

،  2171  2218/7/19 -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مكتب عبد الناصر السٌد علً الشامً لنمل الموتً ) حانوتً (  ج  -  99

 134629برلم       22192327تارٌخ : 

 192827برلم       22192312، تارٌخ :  2218  2219/1/21اشرف دمحم مسعود البهواشى  التجدٌد االول  -  122

 164934برلم       22192312، تارٌخ :  2188  2214/3/22وهبه ممار  التجدٌد الثانً  ادمون -  121

 164934برلم       22192312، تارٌخ :  2189  2219/3/22ادمون وهبه ممار  التجدٌد الثالث  -  122

 192987  برلم     22192312، تارٌخ :  2214  2219/2/22حمٌدة دمحم على مطحون  التجدٌد االول  -  123

 191782برلم       22192312، تارٌخ :  2226  2218/5/22طارق ٌحٌى حلمى عبد الوهاب  التجدٌد االول  -  124

 169279برلم       22192312، تارٌخ :  2197  2215/12/5عصام احمد خالد عبدالرحمن  التجدٌد الثانً  -  125

 163224برلم       22192312، تارٌخ :  2198  2213/8/9عصام الدٌن شرلاوي غزالً  التجدٌد الثانً  -  126

 163224برلم       22192312، تارٌخ :  2199  2218/8/9عصام الدٌن شرلاوي غزالً  التجدٌد الثالث  -  127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       22192312، تارٌخ :  2227  2216/12/3ول فى البٌومى للمماوالت  التجدٌد اال-رجب بٌومى ابراهٌم بٌومى -  128

188167 

 155251برلم       22192312، تارٌخ :  2232  2216/8/16فٌفى عبدالمالن ٌوسف حنا  التجدٌد االول  -  129

 182748برلم       22192312، تارٌخ :  2215  2219/1/26ماجد كرٌز مٌخائٌل  التجدٌد الثانً  -  112

 161515برلم       22192312، تارٌخ :  2221  2227/12/17مصطفً عبدالحمٌد سعٌد  التجدٌد االول  -  111

 161515برلم       22192312، تارٌخ :  2222  2212/12/17مصطفً عبدالحمٌد سعٌد  التجدٌد الثانً  -  112

 161515برلم       22192312: ، تارٌخ  2223  2217/12/17مصطفً عبدالحمٌد سعٌد  التجدٌد الثالث  -  113

 152279برلم       22192312، تارٌخ :  2225  2219/3/22سامح نجٌب عوض عبدالمسٌح  التجدٌد الرابع  -  114

، تارٌخ :  2187  2219/3/29ابراهٌم بدوي ابراهٌم الجزار  التجدٌد الثانً -بدوي لخدمات المحمول والتصدٌر -  115

 181372برلم       22192312

 181372برلم       22192312، تارٌخ :  2187  2219/3/29ٌعدل الى / مؤسسه بدوى للتصدٌر  التجدٌد الثانً  -  116

 181372برلم       22192312، تارٌخ :  2187  2219/3/29ٌضاف/مؤسسه بدوى للتصدٌر  التجدٌد الثانً  -  117

 133824برلم       22192312، تارٌخ :  2222  2218/1/18نبٌهه حسن دمحم حسن  التجدٌد الخامس  -  118

 121192برلم       22192312، تارٌخ :  2195  2212/8/27احمد احمد حسن ابو السعد  التجدٌد الخامس  -  119

 121192برلم       22192312، تارٌخ :  2196  2217/8/27احمد احمد حسن ابو السعد  التجدٌد السادس  -  122

 121192برلم       22192312، تارٌخ :  2195  2212/8/27حمد حسن سٌد احمد ابو السعد  التجدٌد الخامس احمد ا -  121

 121192برلم       22192312، تارٌخ :  2196  2217/8/27احمد احمد حسن سٌد احمد ابو السعد  التجدٌد السادس  -  122

 133824برلم       22192312، تارٌخ :  2222  2218/1/18نبٌهه للتورٌدات الصناعٌه  التجدٌد الخامس  -  123

برلم       22192312، تارٌخ :  2225  2219/4/19سهام دمحم عبد المنعم دمحم عبد الفتاح زهوي  التجدٌد الثالث  -  124

165215 

 192296برلم       22192312، تارٌخ :  2226  2217/8/28مصطفى احمد على حماده  التجدٌد االول  -  125

 164849برلم       22192311، تارٌخ :  2271  2219/3/9ٌصحح الى/جمال احمد حسن ممٌبل  التجدٌد الثالث فى  -  126

 181319برلم       22192311، تارٌخ :  2273  2219/3/23هٌثم دمحم ابراهٌم سعٌد  التجدٌد الثانى فى  -  127

 177493برلم       22192311، تارٌخ :  2285  2218/2/25اسالم رفعت رمضان احمد  التجدٌد الثانً  -  128
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 152561برلم       22192321، تارٌخ :  2716  2229/11/18نبٌل محمود عبدالحمٌد دمحم بدر  التجدٌد الثانً  -  351

 152561برلم       22192321، تارٌخ :  2717  2214/11/18نبٌل محمود عبدالحمٌد دمحم بدر  التجدٌد الثالث  -  352

 164395برلم       22192321، تارٌخ :  2726  2219/1/11دمحم راضً حامد رضوان  التجدٌد الثالث فى  -  353

، تارٌخ :  2726  2219/1/11لعمومٌه  التجدٌد الثالث فى اضافه االسم التجارى/دمحم راضى حامد للمماوالت ا -  354

 164395برلم       22192321

 158824برلم       22192321، تارٌخ :  2684  2226/11/21حسن على حسن عبد الرحمن  التجدٌد االول فى  -  355

 158824برلم       22192321، تارٌخ :  2685  2211/11/21حسن على حسن عبد الرحمن  التجدٌد الثانى فى  -  356

 158824برلم       22192321، تارٌخ :  2682  2216/11/21حسن على حسن عبد الرحمن  التجدٌد الثالث فى  -  357

 152581برلم       22192321، تارٌخ :  2699  2219/4/29دمحم حسٌن حسٌن احمد  التجدٌد الرابع  -  358

 192972برلم       22192321، تارٌخ :  2719  2218/1/1تجدٌد االول فى جابر شعبان البدري دمحم  ال -  359

 179259برلم       22192321، تارٌخ :  2718  2218/8/12مجدى ابراهٌم دمحم البطاط  التجدٌد الثانى فى  -  362

 182569برلم       22192321، تارٌخ :  2683  2219/1/11ابراهٌم دمحم حسن الشٌمى  التجدٌد الثانى فى  -  361

 112199برلم       22192321، تارٌخ :  2714  2219/1/18عطٌات شحاتة عبد الرحٌم عثمان  التجدٌد السابع فى  -  362

 111723برلم       22192324، تارٌخ :  2758  2214/7/25مجدى السٌد احمد عبدالمحسن  التجدٌد السادس  -  363

 179875برلم       22192324، تارٌخ :  2741  2218/12/27د الثانى فى دمحم على دمحم سعٌد  التجدٌ -  364

 165413برلم       22192324، تارٌخ :  2782  2219/5/12دمحم ابوالفتح محمود نصر ٌوسف  التجدٌد الثانً  -  365

 159228برلم       22192324، تارٌخ :  2776  2227/1/21هشام حلمً مرعً سٌداحمد  التجدٌد االول  -  366

 159228برلم       22192324، تارٌخ :  2777  2212/1/21هشام حلمً مرعً سٌداحمد  التجدٌد الثانً  -  367

 159228برلم       22192324، تارٌخ :  2778  2217/1/21هشام حلمً مرعً سٌداحمد  التجدٌد الثالث  -  368

 157971برلم       22192324، تارٌخ :  2742  2216/8/15حسن دمحم حسن ابو غربٌه  التجدٌد الثالث فى  -  369



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 142825برلم       22192324، تارٌخ :  2767  2227/2/18السٌد فروٌز امٌن  التجدٌد الثانً  -  372

 142825برلم       22192324، تارٌخ :  2768  2212/2/18لتجدٌد الثالث السٌد فروٌز امٌن  ا -  371

 142825برلم       22192324، تارٌخ :  2769  2217/2/18السٌد فروٌز امٌن  التجدٌد الرابع  -  372

 147367برلم       22192324، تارٌخ :  2752  2223/6/12هادى ابراهٌم المغربى البسٌونى  التجدٌد االول  -  373

 147367برلم       22192324، تارٌخ :  2753  2228/6/12هادى ابراهٌم المغربى البسٌونى  التجدٌد الثانً  -  374

 147367برلم       22192324، تارٌخ :  2754  2213/6/12هادى ابراهٌم المغربى البسٌونى  التجدٌد الثالث  -  375

 147367برلم       22192324، تارٌخ :  2755  2218/6/12تجدٌد الرابع هادى ابراهٌم المغربى البسٌونى  ال -  376

 182283برلم       22192324، تارٌخ :  2771  2214/7/1طه ابراهٌم كامل طه مصطفى  التجدٌد االول  -  377

 162779برلم       22192324، تارٌخ :  2772  2218/6/17رمزي نجٌب مرلص منصور  التجدٌد الثالث  -  378

 126413برلم       22192324، تارٌخ :  2756  2219/2/19مصطفى عباس مصطفى  التجدٌد السادس  -  379

 118759برلم       22192324، تارٌخ :  2743  2216/12/32نبٌل عبدالحمٌد ابراهٌم  التجدٌد السادس فى  -  382

 148293برلم       22192324، تارٌخ :  2775  2218/8/22دمحم احمد محمود شحاته  التجدٌد الرابع  -  381

 189982برلم       22192324، تارٌخ :  2744  2217/7/31فاٌز خمٌس عدالن سعٌد  التجدٌد االول فى  -  382

 186226برلم       22192324، تارٌخ :  2773  2215/12/11احمد محمود فرج ابو زٌد  التجدٌد االول  -  383

 178872برلم       22192325، تارٌخ :  2828  2218/7/3عبد العال دمحم  التجدٌد الثانى فى  عبد الرحمن احمد -  384

 152722برلم       22192325، تارٌخ :  2798  2224/12/1عادل احمد حسن  التجدٌد االول  -  385

 152722برلم       22192325، تارٌخ :  2799  2229/12/1عادل احمد حسن  التجدٌد الثانً  -  386

 152722برلم       22192325، تارٌخ :  2822  2214/12/1عادل احمد حسن  التجدٌد الثالث  -  387

 178929برلم       22192325، تارٌخ :  2842  2218/7/9دمحم عبد الفتاح عٌد حسن عباس  التجدٌد الثانً  -  388

  2218/7/9تورده/دمحم عبد الفتاح عٌد حسن عباس  التجدٌد الثانً تعدل لٌصبح/ مكتب العٌد الستٌراد وتجاره اللحوم المس -  389

 178929برلم       22192325، تارٌخ :  2842

 153356برلم       22192325، تارٌخ :  2831  2212/2/22عماد جمٌل بولس  تجدٌد ثان  -  392

 153356برلم       22192325، تارٌخ :  2832  2215/2/22عماد جمٌل بولس  تجدٌد ثالث -  391

 181162برلم       22192325، تارٌخ :  2786  2219/3/8دمحم غرٌب احمد عبد الحلٌم  التجدٌد الثانً  -  392

 173232برلم       22192325، تارٌخ :  2823  2217/1/14جابر احمد عبد هللا دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  393

 192581برلم       22192325، تارٌخ :  2836  2218/12/8سامح بخٌت فرج هللا خلٌل  التجدٌد االول  -  394

 192467برلم       22192325، تارٌخ :  2812  2217/12/15هشام عالء الدٌن دمحم فاروق  التجدٌد األول فى  -  395

 179281برلم       22192325، تارٌخ :  2823  2213/7/24اسامه مصطفى اسماعٌل مصطفى  التجدٌد االول فى  -  396



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 179281برلم       22192325، تارٌخ :  2824  2218/7/24اسامه مصطفى اسماعٌل مصطفى  التجدٌد الثانى فى  -  397

 178424برلم       22192325، تارٌخ :  2821  2218/5/25مصطفى السٌد دمحم عطا هللا  التجدٌد الثانً  -  398

 181373برلم       22192325، تارٌخ :  2828  2219/3/29سامً فوزي احمد عبد العزٌز  التجدٌد الثانى فى  -  399

 153393برلم       22192325، تارٌخ :  2833  2225/2/23نجٌب حبٌب ابوالخل عوض  التجدٌد االول فى  -  422

 153393برلم       22192325، تارٌخ :  2834  2212/2/23نجٌب حبٌب ابوالخل عوض  التجدٌد الثانً  -  421

 153393برلم       22192325، تارٌخ :  2835  2215/2/23نجٌب حبٌب ابوالخل عوض  التجدٌد الثالث  -  422

 182518برلم       22192325، تارٌخ :  2811  2219/1/4اٌمن ٌوسف السباعً  التجدٌد الثانً  -  423

 161341برلم       22192325، تارٌخ :  2785  2217/11/13دمحم  التجدٌد الثالث حسنً تونً الحضري  -  424

 191441برلم       22192325، تارٌخ :  2825  2218/3/17ماجده لبارى دمحم عوض  التجدٌد االول فى  -  425

 149862برلم       22192325، تارٌخ :  2796  2219/2/9عمرو عبدالفتاح احمد خالد  التجدٌد الرابع فى  -  426

برلم       22192325، تارٌخ :  2796  2219/2/9الجوهره للمماوالت واعمال الرخام والجرانٌت  التجدٌد الرابع فى  -  427

149862 

 164229برلم       22192325، تارٌخ :  2822  2218/12/22السٌد دمحم مرسً جمعه  التجدٌد الثالث  -  428

 189222برلم       22192326، تارٌخ :  2852  2217/3/28ى منفى  التجدٌد االول فى منال السٌد مصطف -  429

 191582برلم       22192326، تارٌخ :  2849  2218/4/14ٌوسف دمحم دمحم حسن  التجدٌد االول فى  -  412

 157524برلم       22192326، تارٌخ :  2857  2216/7/4دمحم ابراهٌم محمود فهمى  التجدٌد الثالث فى  -  411

 182526برلم       22192326، تارٌخ :  2883  2219/1/4جمال عبد المنعم حسن السٌد  التجدٌد الثانً  -  412

 132623برلم       22192326، تارٌخ :  2881  2212/4/7ابراهٌم  دمحم ابراهٌم  خٌرى  التجدٌد الرابع  -  413

 132623برلم       22192326، تارٌخ :  2882  2217/4/7التجدٌد الخامس ابراهٌم  دمحم ابراهٌم  خٌرى   -  414

 192737برلم       22192326، تارٌخ :  2885  2219/1/1اٌمان جمعه دمحم فرج  التجدٌد األول فى  -  415

 181814 برلم      22192326، تارٌخ :  2872  2214/5/13سامً فتحً دمحم احمد ابراهٌم  التجدٌد االول  -  416

 167257برلم       22192326، تارٌخ :  2864  2218/12/23ٌسرى حسن عبد الرحمن دمحم  التجدٌد األول فى  -  417

برلم       22192326، تارٌخ :  2866  2229/8/22السٌد جابر السٌد جابرمطعم السٌد جابر  التجدٌد االول فى  -  418

166224 

برلم       22192326، تارٌخ :  2865  2214/8/22م السٌد جابر  التجدٌد الثانى فى السٌد جابر السٌد جابرمطع -  419

166224 

 182542برلم       22192326، تارٌخ :  2879  2219/1/5دمحم معروف ابو المكارم شافع  التجدٌد الثانى فى  -  422

 176962برلم       22192326خ : ، تارٌ 2856  2217/12/31وائل سعد احمد على  التجدٌد الثانى فى  -  421

 182782برلم       22192326، تارٌخ :  2873  2219/1/29ابراهٌم دمحم ابراهٌم توفٌك  التجدٌد الثانى فى  -  422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 182962برلم       22192326، تارٌخ :  2858  2219/2/16حسن عبد العزٌز حسن عبد الغنى  التجدٌد الثانى فى  -  423

 191622برلم       22192326، تارٌخ :  2851  2218/4/16احمد عبد الرازق دمحم عبدالعال  التجدٌد االول فى  -  424

 193295برلم       22192326، تارٌخ :  2847  2219/4/17احمد دمحم ابراهٌم جابر على سالم  التجدٌد االول فى  -  425

 164291برلم       22192326، تارٌخ :  2876  2218/12/28ثالث محمود احمد محمود دمحم  التجدٌد ال -  426

 171389برلم       22192327، تارٌخ :  2929  2211/6/22منى ابو الٌزٌد حسن حسنٌن  التجدٌد االول  -  427

 176355برلم       22192327، تارٌخ :  2913  2212/11/4جورج اندراوس ابراهٌم خلٌل  التجدٌد االول  -  428

 176355برلم       22192327، تارٌخ :  2914  2217/11/4جورج اندراوس ابراهٌم خلٌل  التجدٌد الثانً  -  429

 77291برلم       22192327، تارٌخ :  2916  2218/2/5كمال السٌد حسن مرزوق  التجدٌد الثامن  -  432

 181295برلم       22192327، تارٌخ :  2936  2214/3/1مختار خمٌس عبد الرازق ضٌف اللة  التجدٌد األول فى  -  431

 181295برلم       22192327، تارٌخ :  2937  2219/3/1مختار خمٌس عبد الرازق ضٌف اللة  التجدٌد الثانى فى  -  432

 136123برلم       22192327، تارٌخ :  2897  2219/4/13سمٌر السٌد دمحم دمحم الصغٌر  التجدٌد الخامس  -  433

 126978برلم       22192327، تارٌخ :  2925  2213/2/27فرج  عبده ممار  التجدٌد السادس فى  -  434

 125762برلم       22192327، تارٌخ :  2932  2218/12/12دمحم احمد حسٌن الزنكلونى  التجدٌد السادس فى  -  435

 162842برلم       22192327، تارٌخ :  5926  2218/6/24ابراهٌم فاروق السٌد دمحم  التجدٌد الثالث  -  436

 176394برلم       22192327، تارٌخ :  2896  2217/11/6مجدى دمحم سالمه ابو الخٌر  التجدٌد الثانً  -  437

 161128برلم       22192327، تارٌخ :  2891  2212/12/8دمحم السٌد خمٌس عطا  التجدٌد الثانً  -  438

 161128برلم       22192327، تارٌخ :  2892  2217/12/8خمٌس عطا  التجدٌد الثالث  دمحم السٌد -  439

 192659برلم       22192327، تارٌخ :  2943  2218/12/19مروه عبد الخالك المرغنى عطٌه  التجدٌد االول  -  442

 176492برلم       22192327:  ، تارٌخ 2929  2212/11/14شعبان احمد على احمد دمحم  التجدٌد األول فى  -  441

 176492برلم       22192327، تارٌخ :  2932  2217/11/14شعبان احمد على احمد دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  442

 164724برلم       22192327، تارٌخ :  2915  2219/2/25طارق السٌد عبد الرازق  التجدٌد الثالث  -  443

شعبان للخدمات البترولٌه والمماوالت المتكامله  التجدٌد األول فى  -إلى / شعبان احمد على احمد دمحم  تعدٌل االسم التجارى -  444

 176492برلم       22192327، تارٌخ :  2929  2212/11/14

التجدٌد الثانى فى شعبان للخدمات البترولٌه والمماوالت المتكامله   -تعدٌل االسم التجارى إلى / شعبان احمد على احمد دمحم  -  445

 176492برلم       22192327، تارٌخ :  2932  2217/11/14

 191721برلم       22192327، تارٌخ :  2928  2218/5/12عادل فوزى عبد اللطٌف عبد السالم  التجدٌد االول فى  -  446

 187388برلم       22192327، تارٌخ :  2927  2216/5/22لدري احمد حسن دمحم  التجدٌد االول  -  447

 189682برلم       22192327، تارٌخ :  2893  2217/6/6رامً عٌسً عبد المسٌح عطا هللا  التجدٌد االول  -  448



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 176355برلم       22192327، تارٌخ :  2912  2217/11/4جورج اندراوس ابراهٌم خلٌل  التجٌدد الثانً  -  449

 182249برلم       22192328، تارٌخ :  2977  2218/11/26د الثانً محمود دمحم انور خلٌل  التجدٌ -  452

 149452برلم       22192328، تارٌخ :  2947  2213/12/17دمحم مصطفى احمد مصطفى  التجدٌد الثالث  -  451

 149452برلم       22192328، تارٌخ :  2948  2218/12/17دمحم مصطفى احمد مصطفى  التجدٌد الرابع  -  452

 152542برلم       22192328، تارٌخ :  2964  2219/4/27عصام الدٌن  مرسى  نور  الدٌن  التجدٌد الرابع  -  453

    22192328، تارٌخ :  2964  2219/4/27خشاب  التجدٌد الرابع منشاه عصام الدٌن مرسً لعموم االستٌراد وتجاره اال -  454

 152542برلم   

 193287برلم       22192328، تارٌخ :  2963  2219/3/12نسمه دمحم علً عبد السمٌع خطاب  التجدٌد االول  -  455

برلم       22192328، تارٌخ :  2952  2218/3/13مؤسسه األمٌن  التجٌدد االول  -دمحم امٌن عبدالرؤف ابراهٌم  -  456

191426 

 133458برلم       22192328، تارٌخ :  2975  2217/11/3رمضان دمحم حنفى محمود  التجدٌد الخامس  -  457

 163928برلم       22192328، تارٌخ :  2972  2213/11/3خمٌس فاروق حسنٌن احمد  التجدٌد الثانً  -  458

 163928برلم       22192328، تارٌخ :  2973  2218/11/3احمد  التجدٌد الثالث خمٌس فاروق حسنٌن  -  459

 187825برلم       22192328، تارٌخ :  2956  2216/7/26وائل حجاج حجاج حجاج الدمٌاطى  التجدٌد االول  -  462

 175226برلم       22192328، تارٌخ :  2955  2217/7/1دمحم عادل احمد احمدالخشاب  التجدٌد الثانً  -  461

 177412برلم       22192328، تارٌخ :  2971  2218/2/18دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم خاطر  التجدٌد الثانً  -  462

 148869برلم       22192328، تارٌخ :  2958  2218/12/28دمحم دمحم حمزه خلٌفه  التجدٌد الرابع  -  463

 125228برلم       22192328، تارٌخ :  2946  2218/12/25جدٌد السادس الحناوى لتجاره الحدٌد  الت -  464

 125228برلم       22192328، تارٌخ :  2946  2218/12/25دمحم احمد محمود الحناوى  التجدٌد السادس  -  465

 58326برلم       22192328، تارٌخ :  2965  2221/9/5محٌى الدٌن خٌر الدٌن عبد المولى  التجدٌد السابع  -  466

 58326برلم       22192328، تارٌخ :  2966  2226/9/5محٌى الدٌن خٌر الدٌن عبد المولى  التجدٌد الثامن  -  467

 58326برلم       22192328، تارٌخ :  2967  2211/9/5محٌى الدٌن خٌر الدٌن عبد المولى  التجدٌد التاسع  -  468

 58326برلم       22192328، تارٌخ :  2968  2216/9/5المولى  التجدٌد العاشر محٌى الدٌن خٌر الدٌن عبد  -  469

 178624برلم       22192328، تارٌخ :  2976  2213/6/11رزٌك باسٌلى شحاته  التجدٌد االول  -  472

 178624برلم       22192328، تارٌخ :  2978  2218/6/11رزٌك باسٌلى شحاته  التجدٌد الثانً  -  471

 192772برلم       22192331، تارٌخ :  3217  2217/12/4ناصر حسن دمحم عبد الغفار  التجدٌد االول  -  472

 189172برلم       22192331، تارٌخ :  2982  2217/3/21احمد حسن هاشم امام  التجدٌد االول  -  473

 181212برلم       22192331رٌخ : ، تا 3219  2219/3/15دمحم صابر حسن دمحم  التجدٌد الثانً  -  474



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 179655برلم       22192331، تارٌخ :  3221  2213/9/25دمحم ٌوسف دمحم ابراهٌم  التجدٌد االول  -  475

 179655برلم       22192331، تارٌخ :  3222  2218/9/25دمحم ٌوسف دمحم ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  476

 172222برلم       22192331، تارٌخ :  3222  2211/9/11التجدٌد االول عبد السالم فؤاد دمحم   -  477

 172222برلم       22192331، تارٌخ :  3221  2216/9/11عبد السالم فؤاد دمحم  التجدٌد الثانً  -  478

 179581برلم       22192331، تارٌخ :  2999  2218/9/16دمحم عبد الصمد دمحم  التجدٌد الثانً  -  479

 191214برلم       22192331، تارٌخ :  3222  2218/2/11وفاء ابراهٌم بسٌونى سالمه  التجدٌد االول  -  482

 192925برلم       22192331، تارٌخ :  2992  2219/2/6احمد مرزوق السٌد مرزوق  التجدٌد االول  -  481

 175352برلم       22192331، تارٌخ :  2982  2217/7/15دمحم دروٌش ابو لوفا دروٌش  التجدٌد الثانً  -  482

    22192331، تارٌخ :  2982  2217/7/15تعدٌل االسم االتجاري لٌصبح / دمحم دروٌش ابوالوفا دروٌش  التجدٌد الثانً  -  483

 175352برلم   

 192958برلم       22192331، تارٌخ :  3224  2219/2/16على  التجدٌد االول هشام دمحم ابراهٌم  -  484

 181428برلم       22192331، تارٌخ :  2981  2219/4/1ارتٌن وهرام ارتٌن طوسونٌان  التجدٌد الثانً  -  485

 98613برلم       22192331، تارٌخ :  3225  2215/11/22زٌاد هالل دمحم  التجدٌد السابع  -  486

 181365برلم       22192331، تارٌخ :  3225  2219/3/29اشرف عربً السٌد حسن سلٌمان  التجدٌد الثانً  -  487

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 149289برلم       22192323، تارٌخ :  1992  2218/11/17اشرف دمحم عبدهللا الجٌالنى و شركاه  التجدٌد الرابع فى  -  1

، تارٌخ :  1992  2218/11/17اشرف دمحم عبد هللا الجٌالنى وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -ورثه / دمحم عبد هللا الجٌالنى  -  2

 149289برلم       22192323

،  1982  2218-8-2 -للتجارة و التورٌدات (  ج  ورثة ابراهٌم دمحم مصباح عنهم لاسم ابراهٌم دمحم مصباح و شركاه ) الوالء -  3

 192127برلم       22192323تارٌخ : 

-8-2 -تعدٌل االسم التجارى للشركه الى / ورثة المرحوم /ابراهٌم دمحم مصباح ) لاسم ابراهٌم دمحم مصباح و شركاه(  ج  -  4

 192127برلم       22192323، تارٌخ :  1982  2218

 145441برلم       22192323، تارٌخ :  1989  2212-11-23 -لى حسنٌن وشركاه  ج احمد حسن ع -  5

برلم       22192323، تارٌخ :  1989  2212-11-23 -المؤمنٌن باهلل للتجارة والتوزٌع ) حسن على حسنٌن وشركاه (  ج  -  6

145441 

 145441برلم       22192323 ، تارٌخ : 1992  2217-11-23 -احمد حسن على حسنٌن وشركاه  ج  -  7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       22192323، تارٌخ :  1992  2217-11-23 -المؤمنٌن باهلل للتجارة والتوزٌع ) حسن على حسنٌن وشركاه (  ج  -  8

145441 

، تارٌخ :  1999  2219-1-4 -شركة اخوان عتمان للخراطه وتجدٌد المحركات دمحم مرسى دمحم عتمان وشرٌكه  ج  -  9

 164356برلم       22192323

 145441برلم       22192323، تارٌخ :  1989  2212-11-23 -احمد حسن على حسنٌن وشركاه  ج  -  12

برلم       22192323، تارٌخ :  1989  2212-11-23 -المؤمنٌن باهلل للتجارة والتوزٌع ) حسن على حسنٌن وشركاه (  ج  -  11

145441 

 145441برلم       22192323، تارٌخ :  1992  2217-11-23 -وشركاه  ج  احمد حسن على حسنٌن -  12

برلم       22192323، تارٌخ :  1992  2217-11-23 -المؤمنٌن باهلل للتجارة والتوزٌع ) حسن على حسنٌن وشركاه (  ج  -  13

145441 

 62123لم   بر    22192324، تارٌخ :  2243  2219-3-26 -فالخوس وشركاه  ج 2ن2أ -  14

برلم       22192324، تارٌخ :  2243  2219-3-26 -ن فالخوص  وشركاه سابما  ج 2فاروق ابوشوشه وشركاه أ -  15

62123 

،  2243  2219-3-26 -تعدل االسم التجارى / ورثة فاروق ابو شوشه وشركاه ) أ . ن فالخوص وشركاه سابما (  ج  -  16

 62123برلم       22192324تارٌخ : 

 62123برلم       22192324، تارٌخ :  2243  2219-3-26 -فالخوس وشركاه  ج 2ن2أ -  17

برلم       22192324، تارٌخ :  2243  2219-3-26 -ن فالخوص  وشركاه سابما  ج 2فاروق ابوشوشه وشركاه أ -  18

62123 

،  2243  2219-3-26 -تعدل االسم التجارى / ورثة فاروق ابو شوشه وشركاه ) أ . ن فالخوص وشركاه سابما (  ج  -  19

 62123برلم       22192324تارٌخ : 

 165884برلم       22192324، تارٌخ :  2224  2219-7-3 -فتحً ونوح حامد السٌد طرخان وشركاهم  ج  -  22

 126787برلم       22192324، تارٌخ :  2239  2219-3-23 -الحدٌثه  ج شركه المبانى  -  21

 127993برلم       22192324، تارٌخ :  2211  2218-5-29 -على حسن عبد هللا و محمود محمود عٌسى  ج  -  22

برلم       22192324، تارٌخ :  2211  2218-5-29 -عدل الى / على حسن عبد هللا ومحمود محمود عٌسى  ج  -  23

127993 

برلم       22192324، تارٌخ :  2211  2218-5-29 -عدل الً/ علً حسن عبد هللا ومحمود عٌسً وشركاهم  ج  -  24

127993 

برلم       22192324، تارٌخ :  2235  2218-12-12 -حمدى  السٌد عبدهللا احمد وشرٌكه دمحم احمد خطاب على  ج  -  25

135261 

 2235  2218-12-12 -م التجارى للشركه لٌصبح/دمحم حمدى السٌد عبدهللا و دمحم احمد خطاب على وشركاهم  ج تعدٌل االس -  26

 135261برلم       22192324، تارٌخ : 

 164516برلم       22192324، تارٌخ :  2223  2219-1-27 -شركه غاده وشرٌكتها لصناعه المالبس  ج  -  27



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 92462برلم       22192324، تارٌخ :  2238  2218-1-17 -هللا وشركاه  ج احمد السٌد احمد جاد -  28

،  2238  2218-1-17 -عنهم اسالم احمد السٌد جاد هللا وشركاه "  ج -تعدل لٌصبح/ ورثه المرحوم/"أحمد السٌد جاد هللا -  29

 92462برلم       22192324تارٌخ : 

 164516برلم       22192324، تارٌخ :  2223  2219-1-27 -ج  شركه غاده وشرٌكتها لصناعه المالبس  -  32

 134526برلم       22192324، تارٌخ :  2247  2218/7/3 -نادٌه  بباوى  وشركاها  ج  -  31

 134526برلم       22192324، تارٌخ :  2247  2218/7/3 -نادٌه  بباوى  وشركاها  ج  -  32

برلم       22192324، تارٌخ :  2215  2219-3-31 -خمٌس امٌن ابراهٌم ) شركاء (  ج احمد دمحم محمود كفر ورشا  -  33

181422 

 132311برلم       22192325، تارٌخ :  2291  2217-1-18 -م(  ج 2م  2الشركه العربٌه لالثاث) ش  -  34

 166925برلم       22192325، تارٌخ :  2285  2214-12-8 -حمدي دمحم وشركاه  ج  -  35

 191183برلم       22192325، تارٌخ :  2277  2218-2-6 -فتحٌه عبد العزٌز وشرٌكتها  ج  -  36

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -دمحم ابراهٌم عثمان وشرٌكه) بٌروتوٌوتا(  ج  -  37

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -دمحم ابراهٌم عثمان وشركاه)بٌرو توٌوتا(  ج  -  38

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -بٌروتوٌوتا  ج -دمحم شرٌف فؤاد السعٌد وشركاه -  39

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -دمحم شرٌف فؤاد السعٌد و شرٌكته " بٌرو توٌوتا "  ج  -  42

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -دمحم ابراهٌم عثمان وشرٌكه) بٌروتوٌوتا(  ج  -  41

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -دمحم ابراهٌم عثمان وشركاه)بٌرو توٌوتا(  ج  -  42

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -بٌروتوٌوتا  ج -دمحم شرٌف فؤاد السعٌد وشركاه -  43

 152155برلم       22192325، تارٌخ :  2292  2219-3-12 -دمحم شرٌف فؤاد السعٌد و شرٌكته " بٌرو توٌوتا "  ج  -  44

 92221   برلم    22192325، تارٌخ :  2264  2217/12/26عدل الى شركة سوٌلم للتجاره وااللٌات  تجدٌد ثامن  -  45

 92221برلم       22192325، تارٌخ :  2264  2217/12/26مصطفى وممدوح سوٌلم  تجدٌد ثامن  -  46

 92221برلم       22192325، تارٌخ :  2264  2217/12/26عدل الى شركة سوٌلم للتجاره وااللٌات  تجدٌد ثامن  -  47

 92221برلم       22192325، تارٌخ :  2264  2217/12/26مصطفى وممدوح سوٌلم  تجدٌد ثامن  -  48

 134534برلم       22192325، تارٌخ :  2261  2218-7-7 -دمحم  السٌد  وشركاه  ج  -  49

 134534برلم       22192325ٌخ : ، تار 2261  2218-7-7 -وائل دمحم السٌد وشركاه  ج -ٌعدل الى/ ورثه دمحم السٌد دمحم -  52

 85421برلم       22192326، تارٌخ :  2111  2215-12-29 -شركة رجب للهندسة والتجارة  ج  -  51

، تارٌخ :  2111  2215-12-29 -ٌعدل االسم التجارى الى شركة رجب للهندسة / دمحم توفٌك رجب وشركاه  ج  -  52

 85421برلم       22192326

 85421برلم       22192326، تارٌخ :  2111  2215-12-29 -ة رجب للهندسة والتجارة  ج شرك -  53



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2111  2215-12-29 -ٌعدل االسم التجارى الى شركة رجب للهندسة / دمحم توفٌك رجب وشركاه  ج  -  54

 85421برلم       22192326

 85421برلم       22192326، تارٌخ :  2111  2215-12-29 -شركة رجب للهندسة والتجارة  ج  -  55

، تارٌخ :  2111  2215-12-29 -ٌعدل االسم التجارى الى شركة رجب للهندسة / دمحم توفٌك رجب وشركاه  ج  -  56

 85421برلم       22192326

 126271برلم       22192326، تارٌخ :  2119  2219-2-1 -م / نشات محى الدٌن رزق وشركاه  ج  -  57

-2-1 -عمرو نشأت محى الدٌن رزق وشركاه  ج -ٌعدل االسم التجارى الى /اوالد الدكتور/مهندس/نشأت محى الدٌن رزق  -  58

 126271برلم       22192326، تارٌخ :  2119  2219

 147524برلم       22192326، تارٌخ :  2126  2218-1-22 -اشرف احمد دمحم الناغى وشرٌكه  ج  -  59

 189178برلم       22192326، تارٌخ :  2122  2217-3-22 -ٌاسر عبد الستار سنوسى وشركاه  ج  -  62

، تارٌخ :  2122  2216-6-22 -شركة الفردوس لالستٌراد والتصدٌر ولتجارة المواد الكٌماوٌة)دمحم احمد دمحم وشركاه(  ج  -  61

 171394برلم       22192326

، تارٌخ  2122  2216-6-22 -دمحم احمد دمحم وشركاه  ج -تٌراد والتصدٌر ولتجارة المواد الكٌماوٌة شركه عبر الشرق لالس -  62

 171394برلم       22192326: 

، تارٌخ :  2122  2216-6-22 -شركة الفردوس لالستٌراد والتصدٌر ولتجارة المواد الكٌماوٌة)دمحم احمد دمحم وشركاه(  ج  -  63

 171394برلم       22192326

، تارٌخ  2122  2216-6-22 -دمحم احمد دمحم وشركاه  ج -شركه عبر الشرق لالستٌراد والتصدٌر ولتجارة المواد الكٌماوٌة  -  64

 171394برلم       22192326: 

-1-27 -ه (  ج شركة االصدلاء الدولٌة للمماوالت والتورٌدات العامة والتجارة العامة ) دمحم عبد العظٌم جاد دمحم وشرٌك -  65

 192847برلم       22192326، تارٌخ :  2123  2219

، تارٌخ :  2123  2219-1-27 -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركة االصدلاء دمحم عبدالعظٌم جاد دمحم وشرٌكه  ج  -  66

 192847برلم       22192326

 85421برلم       22192326، تارٌخ :  2112  2226-1-29 -شركة رجب للهندسة / دمحم مؤمن رجب  ج  -  67

 85421برلم       22192326، تارٌخ :  2113  2211-1-29 -شركة رجب للهندسة / دمحم مؤمن رجب  ج  -  68

 85421برلم       22192326، تارٌخ :  2114  2216-1-29 -شركة رجب للهندسة / دمحم مؤمن رجب  ج  -  69

 192528برلم       22192326، تارٌخ :  2112  2217-12-22 -ج  ممدوح عبد الحمٌد وشركاه  -  72

 136126برلم       22192326، تارٌخ :  2129  2219-4-11 -شحاته حافظ شحاته وشركاه  ج  -  71

 192887برلم       22192326، تارٌخ :  2125  2217-12-19 -مدحت خمٌس صابر عبد النبى وشركاه  ج  -  72

 132179برلم       22192327، تارٌخ :  2159  2215/11/3ضه  للتعمٌر والتجاره  التجدٌد الخامس شركة الرو -  73

 159لانون سوق المال وٌصبح نوع الشركه شركه مساهمه مصرٌه طبما للمانون  92لسنه  95توفٌك اوضاع الشركه لانون  -  74

برلم       22192327، تارٌخ :  2159  2215/11/3الخامس التجدٌد   92لسنه  95والئحته التنفٌذٌه والمانون  1981لسنه 

132179 
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 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 134765برلم       22192327، تارٌخ :  2155  2218/8/14سلٌمان والعبد وشركاهم  التجدٌد الخامس  -  75

 131487برلم       22192327، تارٌخ :  2175  2216/7/31حسن على الكسار وشركاه  التجدٌد الخامس  -  76

 131487برلم       22192327، تارٌخ :  2175  2216/7/31انجال على الكسار  وشركاه  التجدٌد الخامس  -  77

 134765برلم       22192327، تارٌخ :  2154  2218/8/14سلٌمان والعبد وشركاهم  التجدٌد الخامس  -  78

 134765برلم       22192327خ : ، تارٌ 2154  2218/8/14أل سلٌمان وشركاه  التجدٌد الخامس  -  79

 134765برلم       22192327، تارٌخ :  2154  2218/8/14سلٌمان والعبد وشركاهم  التجدٌد الخامس  -  82

 134765برلم       22192327، تارٌخ :  2154  2218/8/14أل سلٌمان وشركاه  التجدٌد الخامس  -  81

 132564برلم       22192327، تارٌخ :  2164  2217/3/23رابع رأفت موسى بخٌت وشركاه  التجدٌد ال -  82

برلم       22192327، تارٌخ :  2164  2217/3/23عدل لٌصبح/ " طارق موسى بخٌت وشركاه "  التجدٌد الرابع  -  83

132564 

برلم       22192327 ، تارٌخ : 2143  2217-5-6مركز التورٌدات الصناعٌة فؤاد عمران وشركاه  التجدٌد السادس  -  84

122169 

 122169برلم       22192327، تارٌخ :  2143  2217-5-6سعٌد حسٌن نوار وشركاه  التجدٌد السادس  -  85

    22192327، تارٌخ :  2143  2217-5-6ماجد فتحً لباري وشركاه  التجدٌد السادس  -مركز التورٌدات الصناعٌه  -  86

 122169برلم   

  2217-5-6سم التجارى للشركه لٌكون/ مركز التورٌدات الصناعٌه )حسٌن سعٌد نوار وشركاه(  التجدٌد السادس عدل اال -  87

 122169برلم       22192327، تارٌخ :  2143

برلم       22192327، تارٌخ :  2143  2217-5-6تعدٌل االسم التجارى الى / سعٌد حسٌن نوار وشركاه  التجدٌد السادس  -  88

122169 

برلم       22192327، تارٌخ :  2143  2217-5-6مركز التورٌدات الصناعٌة فؤاد عمران وشركاه  التجدٌد السادس  -  89

122169 

 122169برلم       22192327، تارٌخ :  2143  2217-5-6سعٌد حسٌن نوار وشركاه  التجدٌد السادس  -  92

    22192327، تارٌخ :  2143  2217-5-6ً لباري وشركاه  التجدٌد السادس ماجد فتح -مركز التورٌدات الصناعٌه  -  91

 122169برلم   

  2217-5-6عدل االسم التجارى للشركه لٌكون/ مركز التورٌدات الصناعٌه )حسٌن سعٌد نوار وشركاه(  التجدٌد السادس  -  92

 122169برلم       22192327، تارٌخ :  2143

برلم       22192327، تارٌخ :  2143  2217-5-6جارى الى / سعٌد حسٌن نوار وشركاه  التجدٌد السادس تعدٌل االسم الت -  93

122169 

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2193  2217/6/22اشرف خاطر وشركاه  التجدٌد االول  -  94

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2193  2217/6/22ال ٌوجد  التجدٌد االول  -  95

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2191  2217/6/22اشرف خاطر وشركاه  التجدٌد االول  -  96
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 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2191  2217/6/22ال ٌوجد  التجدٌد االول  -  97

، تارٌخ :  2194  2216/4/13لتجدٌد الثانً اشرف خاطروشركاه  ا-شركه الخاطر للمصنوعات الجلدٌه وعموم االستٌراد -  98

 135719برلم       22192312

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2194  2216/4/13الٌوجد  التجدٌد الثانً  -  99

 156988برلم       22192312، تارٌخ :  2222  2211/5/9شرٌف غالى وشرٌكه  التجدٌد الثانً -بماله شرٌف -  122

 156988برلم       22192312، تارٌخ :  2221  2216/5/9شرٌف غالى وشرٌكه  التجدٌد الثالث -بماله شرٌف -  121

    22192312، تارٌخ :  2222  2218/8/4أل فاٌز لتجاره الرخام والجرانٌت ) ماهر فاٌز وشرٌكه (  التجدٌد الرابع  -  122

 147916برلم   

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2192  2217/6/22الول اشرف خاطر وشركاه  التجدٌد ا -  123

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2192  2217/6/22ال ٌوجد  التجدٌد االول  -  124

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2192  2219/1/24اشرف خاطر وشركاه  التجدٌد الخامس  -  125

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2192  2219/1/24اشرف خاطر وشركاه  التجدٌد الخامس  -  126

 135719برلم       22192312، تارٌخ :  2192  2219/1/24اشرف خاطر وشركاه  التجدٌد الخامس  -  127

، تارٌخ :  2279  2217/2/22تجدٌد االول هشام محمود دمحم عثمان وشركاه  ال -شركة جمال للتورٌدات الكهربائٌة  -  128

 149982برلم       22192311

 149982برلم       22192311، تارٌخ :  2279  2217/2/22الٌوجد  التجدٌد االول  -  129

رلم   ب    22192311، تارٌخ :  2272  2215/1/21احمد دمحم عبد الغنى وشرٌكه ابراهٌم دمحم ٌاسٌن  التجدٌد الخامس فى  -  112

128739 

، تارٌخ :  2257  2226/12/22المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض)نبٌله المالح وشركاهما(  التجدٌد االول  -  111

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2257  2226/12/22طارق دوٌدار وشركاه  التجدٌد االول -المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض -  112

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2258  2211/12/22المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض)نبٌله المالح وشركاهما(  التجدٌد الثانً  -  113

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2258  2211/12/22طارق دوٌدار وشركاه  التجدٌد الثانً -المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض -  114

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2259  2216/12/22المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض)نبٌله المالح وشركاهما(  التجدٌد الثالث  -  115

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2259  2216/12/22طارق دوٌدار وشركاه  التجدٌد الثالث -المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض -  116

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2257  2226/12/22المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض)نبٌله المالح وشركاهما(  التجدٌد االول  -  117

 158573برلم       22192311
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 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2257  2226/12/22تجدٌد االول طارق دوٌدار وشركاه  ال-المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض -  118

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2258  2211/12/22المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض)نبٌله المالح وشركاهما(  التجدٌد الثانً  -  119

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2258  2211/12/22ار وشركاه  التجدٌد الثانً طارق دوٌد-المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض -  122

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2259  2216/12/22المصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والمعارض)نبٌله المالح وشركاهما(  التجدٌد الثالث  -  121

 158573برلم       22192311

، تارٌخ :  2259  2216/12/22طارق دوٌدار وشركاه  التجدٌد الثالث -عارضالمصرٌه ترافل لتنظٌم الرحالت والم -  122

 158573برلم       22192311

 181624برلم       22192311، تارٌخ :  2293  2219/4/22ابو خلٌل احمد ابو خلٌل سعد وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  123

، تارٌخ :  2278  2219/2/22 عثمان وشركاه  التجدٌد الرابع هشام محمود دمحم  -شركه جمال للتورٌدات الكهربائٌه  -  124

 149982برلم       22192311

، تارٌخ :  2278  2219/2/22هشام محمود دمحم عثمان وشركاه  التجدٌد الرابع   -شركه جمال للتورٌدات الكهربائٌه  -  125

 149982برلم       22192311

 121239برلم       22192311، تارٌخ :  2248  2217/8/9التجدٌد السادس  " عادل دمحم شعبان وشركاه "  -  126

 121239برلم       22192311، تارٌخ :  2248  2217/8/9عدل الى ) عادل شعبان وشرٌكته (  التجدٌد السادس  -  127

 121239برلم       22192311، تارٌخ :  2248  2217/8/9عدل الى / عادل شعبان وشرٌكته  التجدٌد السادس  -  128

 121239برلم       22192311، تارٌخ :  2248  2217/8/9عادل شعبان وشركاه  التجدٌد السادس  -  129

 121239برلم       22192311، تارٌخ :  2248  2217/8/9فاطمة الملٌجى وشرٌكها  التجدٌد السادس  -  132

 121239برلم       22192311، تارٌخ :  2248  2217/8/9السادس  فاطمه الملٌجى وحسام زٌدان وشرٌكهم  التجدٌد -  131

 121239برلم       22192311، تارٌخ :  2248  2217/8/9عادل شعبان وفاطمه الملٌجى وشرٌكتها  التجدٌد السادس  -  132

 132282برلم       22192311، تارٌخ :  2275  2212/11/19خالد عبدهللا احمد  وشرٌكه عبداللطٌف عبد المنعم  رابع -  133

برلم       22192311، تارٌخ :  2274  2215/11/19خالد عبدهللا احمد  وشرٌكه عبداللطٌف عبد المنعم  خامس  -  134

132282 

 132282برلم       22192311، تارٌخ :  2275  2212/11/19خالد عبدهللا احمد  وشرٌكه عبداللطٌف عبد المنعم  رابع -  135

برلم       22192311، تارٌخ :  2274  2215/11/19خالد عبدهللا احمد  وشرٌكه عبداللطٌف عبد المنعم  خامس  -  136

132282 

 93331برلم       22192312، تارٌخ :  2316  2219/3/12دمحم اسماعٌل حسٌن المنزالوى و شركاه  التجدٌد الثامن  -  137

برلم       22192312، تارٌخ :  2362  2218/7/22دمحم محمود خلٌل وشركاه  ثانى  -اوالد الحاج خلٌل الحلوانى  -  138

82282 
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 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 82282برلم       22192312، تارٌخ :  2359  2219/2/12أوالد الحاج خلٌل الحلوانى محمود ومصطفى  تاسع  -  139

برلم       22192312، تارٌخ :  2359  2219/2/12اوالد الحاج خلٌل الحلوانى ) دمحم محمود خلٌل وشركاه (  تاسع  -  142

82282 

برلم       22192312، تارٌخ :  2359  2219/2/12اوالد الحاج خلٌل الحلوانى محمود خلٌل واوالده دمحم وسعٌد  تاسع  -  141

82282 

برلم       22192312: ، تارٌخ  2359  2219/2/12اوالد الحاج خلٌل الحلوانى )  محمود خلٌل وولده دمحم (  تاسع  -  142

82282 

 82282برلم       22192312، تارٌخ :  2359  2219/2/12أوالد الحاج خلٌل الحلوانى محمود ومصطفى  تاسع  -  143

برلم       22192312، تارٌخ :  2359  2219/2/12اوالد الحاج خلٌل الحلوانى ) دمحم محمود خلٌل وشركاه (  تاسع  -  144

82282 

برلم       22192312، تارٌخ :  2359  2219/2/12الد الحاج خلٌل الحلوانى محمود خلٌل واوالده دمحم وسعٌد  تاسع او -  145

82282 

برلم       22192312، تارٌخ :  2359  2219/2/12اوالد الحاج خلٌل الحلوانى )  محمود خلٌل وولده دمحم (  تاسع  -  146

82282 

 143181برلم       22192312، تارٌخ :  2375  2217/3/24ها  رابعلٌلى دمحم مصطفى وشركا -  147

 143181برلم       22192312، تارٌخ :  2375  2217/3/24لٌلى دمحم مصطفى وشركاها  رابع -  148

برلم       22192312، تارٌخ :  2364  2218/9/7جوزٌف صدٌك ساوٌرس ومجدى صدٌك ساوٌرس شنودة  سابع -  149

128927 

 82282برلم       22192312، تارٌخ :  2362  2216/9/11دمحم محمود خلٌل وشركاه  اول-اوالد الحاج خلٌل الحلوانى -  152

 82282برلم       22192312، تارٌخ :  2362  2216/9/11ال ٌوجد  اول -  151

برلم       22192312، تارٌخ :  2361  2218/11/9اوالد الحاج خلٌل الحلوانً )دمحم محمود خلٌل وشركاه (  ثالث -  152

82282 

 82282برلم       22192312، تارٌخ :  2361  2218/11/9الٌوجد  ثالث -  153

 193167برلم       22192312، تارٌخ :  2332  2219/3/25دمحم صالح الدٌن صابر دمحم وشركاه  التجدٌد االول  -  154

 82622برلم       22192313، تارٌخ :  2411  2219/3/11التجدٌد التاسع ابراهٌم دمحم السٌد المنوفى وشركاه   -  155

 82622برلم       22192313، تارٌخ :  2411  2219/3/11دمحم ابراهٌم دمحم المنوفً وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  156

 82622برلم       22192313، تارٌخ :  2411  2219/3/11ابراهٌم دمحم السٌد المنوفى وشركاه  التجدٌد التاسع  -  157

 82622برلم       22192313، تارٌخ :  2411  2219/3/11دمحم ابراهٌم دمحم المنوفً وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  158

 176477برلم       22192313، تارٌخ :  2423  2217/11/14سامى مرسى دمحم متولى وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  159

  2218/8/4ثمافة فتحى دمحم عوض واحمد فاٌد غانم ونعمات على دمحم معوض وورده امٌن على  التجدٌد السابع دار السالم لل -  162

 128559برلم       22192313، تارٌخ :  2423
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، تارٌخ  2423  2218/8/4"فتحى دمحم عوض و احمد فاٌد غانم و نعمات على معوض وورده امٌن على"  التجدٌد السابع  -  161

 128559برلم       22192313: 

    22192313، تارٌخ :  2377  2219/3/11مهندسون استشارٌون  التجدٌد الرابع  -دكتور دمحم فهمى غانم وشركاه  -  162

 152182برلم   

    22192313، تارٌخ :  2377  2219/3/11مهندسون استشارٌون  التجدٌد الرابع  -د / حسام دمحم فهمً غانم و شركاه  -  163

 152182برلم   

  2219/3/11مهندسون استشارٌون  التجدٌد الرابع  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / د . حسام دمحم فهمً غانم و شرٌكه  -  164

 152182برلم       22192313، تارٌخ :  2377

،  2392  2217/3/2شركة نٌون دكس للتورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه ) السسٌد زكى حسٌن  وشركاه(  التجدٌد الرابع  -  165

 142932برلم       22192313تارٌخ : 

 2392  2217/3/2عمرو السٌد زكً حسٌن وشركاه  التجدٌد الرابع  -شركه نٌون ركس للتورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه -  166

 142932برلم       22192313، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2392  2217/3/2السٌد زكً حسٌن وشركاه  التجدٌد الرابع -نٌون ركس للتورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه -  167

 142932برلم       22192313

 162443برلم       22192313تارٌخ : ،  2413  2217/7/8ابراهٌم الدسولً حماٌل ابو العنٌن وشركاه  التجدٌد الثالث  -  168

، تارٌخ :  2413  2217/7/8ابراهٌم الدسولً حماٌل ابو العنٌن وشركاه  التجدٌد الثالث -شركه الماهره لالدوات الكهربائٌه -  169

 162443برلم       22192313

 162443برلم       22192313، تارٌخ :  2413  2217/7/8ابراهٌم الدسولً حماٌل ابو العنٌن وشركاه  التجدٌد الثالث  -  172

، تارٌخ :  2413  2217/7/8ابراهٌم الدسولً حماٌل ابو العنٌن وشركاه  التجدٌد الثالث -شركه الماهره لالدوات الكهربائٌه -  171

 162443برلم       22192313

، تارٌخ :  2426  2215/9/12ه  التجدٌد الثالث دمحم محمود احمد فرغلى وشركا-شركة الكرٌم الستٌراد و تجاره االخشاب  -  172

 155196برلم       22192313

، تارٌخ :  2426  2215/9/12دمحم محمود احمد فرغلى وشركاه  التجدٌد الثالث -شركة الكرٌم الستٌراد و تجاره االخشاب  -  173

 155196برلم       22192313

 93233برلم       22192313، تارٌخ :  2387  2219/2/27ن صالح خمٌس بٌصار وشركاه  التجدٌد الثام -  174

 93233برلم       22192313، تارٌخ :  2387  2219/2/27صالح خمٌس بٌصار وشركاه  التجدٌد الثامن  -  175

 93233برلم       22192313، تارٌخ :  2387  2219/2/27صالح خمٌس بٌصار وشركاه  التجدٌد الثامن  -  176

 164784برلم       22192313، تارٌخ :  2412  2219/3/3 ابراهٌم دمحم المنوفً وشرٌكه  التجدٌد الثالث دمحم -  177

 78123برلم       22192313، تارٌخ :  2414  2219/5/21ابراهٌم الشربٌنً وشركاه  التجدٌد الثامن  -  178

 152229برلم       22192314، تارٌخ :  2462  2219/3/17السٌد حافظ السٌد وشركاه  التجدٌد الرابع  -  179

    22192314، تارٌخ :  2462  2219/3/17تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / السٌد حافظ السٌد و شرٌكته  التجدٌد الرابع  -  182

 152229برلم   
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،  2482  2218/8/18لثالث فى دمحم عبد السالم الدٌب وشركاه الدٌب للتصدٌر و االستٌراد و اعمال الدٌكور  التجدٌد ا -  181

 163299برلم       22192314تارٌخ : 

، تارٌخ :  2482  2218/8/18دمحم عبد السالم الدٌب وشركاه ) الدٌب للمماوالت والتجارة (  التجدٌد الثالث فى  -  182

 163299برلم       22192314

،  2482  2218/8/18اد و اعمال الدٌكور  التجدٌد الثالث فى دمحم عبد السالم الدٌب وشركاه الدٌب للتصدٌر و االستٌر -  183

 163299برلم       22192314تارٌخ : 

، تارٌخ :  2482  2218/8/18دمحم عبد السالم الدٌب وشركاه ) الدٌب للمماوالت والتجارة (  التجدٌد الثالث فى  -  184

 163299برلم       22192314

 152229برلم       22192314، تارٌخ :  2462  2219/3/17التجدٌد الرابع   السٌد حافظ السٌد وشركاه -  185

    22192314، تارٌخ :  2462  2219/3/17تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / السٌد حافظ السٌد و شرٌكته  التجدٌد الرابع  -  186

 152229برلم   

 159318برلم       22192314، تارٌخ :  2465  2212/2/4 اشرف دمحم ابو الفتوح الماضً وشرٌكٌه  التجدٌد الثانً -  187

 159318برلم       22192314، تارٌخ :  2466  2217/2/4اشرف دمحم ابو الفتوح الماضً وشرٌكٌه  التجدٌد الثالث  -  188

برلم       22192314، تارٌخ :  2487  2213/5/7الٌكس كونكرٌت  مشروعات هندسٌة  طارق بخٌت وشرٌكة  سادس -  189

127772 

برلم       22192314، تارٌخ :  2486  2218/5/7الٌكس كونكرٌت  مشروعات هندسٌة  طارق بخٌت وشرٌكة  سابع -  192

127772 

 127223برلم       22192314، تارٌخ :  2469  2214/4/18عصام الدٌن حسٌن وشركاه  التجدٌد الخامس  -  191

 127223برلم       22192314، تارٌخ :  2472  2219/4/18التجدٌد السادس  عصام الدٌن حسٌن وشركاه  -  192

 127223برلم       22192314، تارٌخ :  2469  2214/4/18عصام الدٌن حسٌن وشركاه  التجدٌد الخامس  -  193

 127223برلم       22192314، تارٌخ :  2472  2219/4/18عصام الدٌن حسٌن وشركاه  التجدٌد السادس  -  194

 176495برلم       22192317، تارٌخ :  2512  2212/11/14دمحم ابو الدهب دمحم حمد وشرٌكه  التجدٌد االول  -  195

 176495برلم       22192317، تارٌخ :  2511  2217/11/14ً دمحم ابو الدهب دمحم حمد وشرٌكه  التجدٌد الثان -  196

، تارٌخ  2519  2219/3/16عدل االسم التجارى الى / دمحم دمحم السٌد دمحم المنوفى وشرٌكه )شركه المنوفى(  التجدٌد االول  -  197

 193112برلم       22192317: 

برلم       22192317، تارٌخ :  2519  2219/3/16منوفى (  التجدٌد االول دمحم دمحم السٌد دمحم المنوفى وشركاه ) شركة ال -  198

193112 

    22192317، تارٌخ :  2529  2219/2/26شركه صبرى همام عبد النبى وشرٌكه للتجاره واالستٌراد  التجدٌد الثانً  -  199

 181282برلم   

 125925برلم       22192317، تارٌخ :  2499  2218/12/27عاطف شنوده ٌنى وشركاه  التجدٌد السادس  -  222

 192248برلم       22192317، تارٌخ :  2525  2218/9/22شركه ابراهٌم الجوهرى وشرٌكه  التجدٌد االول  -  221
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 164962برلم       22192317، تارٌخ :  2534  2219/3/22شلبً جاد الرب خلٌل وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  222

 123512برلم       22192317، تارٌخ :  2524  2218/4/12عبد الراضى واوالده  التجدٌد السادس  زكى -  223

 148727برلم       22192317، تارٌخ :  2538  2218/12/18رمضان ابراهٌم عوض وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  224

 123512برلم       22192317ٌخ : ، تار 2524  2218/4/12زكى عبد الراضى واوالده  التجدٌد السادس  -  225

 123512برلم       22192317، تارٌخ :  2524  2218/4/12زكى عبد الراضى واوالده  التجدٌد السادس  -  226

 134114برلم       22192317، تارٌخ :  2526  2228/3/32محمود عبدالاله و شرٌكه  التجدٌد الثالث  -  227

 134114برلم       22192317، تارٌخ :  2526  2228/3/32التجدٌد الثالث   محمود عبدالاله و شركاه -  228

 134114برلم       22192317، تارٌخ :  2527  2213/3/32محمود عبدالاله و شرٌكه  التجدٌد الرابع  -  229

 134114  برلم     22192317، تارٌخ :  2527  2213/3/32محمود عبدالاله و شركاه  التجدٌد الرابع  -  212

 134114برلم       22192317، تارٌخ :  2528  2218/3/32محمود عبدالاله و شرٌكه  التجدٌد الخامس  -  211

 134114برلم       22192317، تارٌخ :  2528  2218/3/32محمود عبدالاله و شركاه  التجدٌد الخامس  -  212

 75878برلم       22192318، تارٌخ :  2568  2212/6/12العجواتى وشركاه  التجدٌد سابع فى  2ع  2أ  -  213

، تارٌخ :  2568  2212/6/12باهر ابراهٌم على العجوانى وشركاه  التجدٌد سابع فى  -ورثة ابراهٌم على العجوانى  -  214

 75878برلم       22192318

 75878برلم       22192318خ : ، تارٌ 2567  2217/6/12العجواتى وشركاه  التجدٌد السابع فى  2ع  2أ  -  215

، تارٌخ :  2567  2217/6/12باهر ابراهٌم على العجوانى وشركاه  التجدٌد السابع فى  -ورثة ابراهٌم على العجوانى  -  216

 75878برلم       22192318

 75878م   برل    22192318، تارٌخ :  2568  2212/6/12العجواتى وشركاه  التجدٌد سابع فى  2ع  2أ  -  217

، تارٌخ :  2568  2212/6/12باهر ابراهٌم على العجوانى وشركاه  التجدٌد سابع فى  -ورثة ابراهٌم على العجوانى  -  218

 75878برلم       22192318

 75878برلم       22192318، تارٌخ :  2567  2217/6/12العجواتى وشركاه  التجدٌد السابع فى  2ع  2أ  -  219

، تارٌخ :  2567  2217/6/12باهر ابراهٌم على العجوانى وشركاه  التجدٌد السابع فى  -ثة ابراهٌم على العجوانى ور -  222

 75878برلم       22192318

 179415برلم       22192319، تارٌخ :  2612  2218/8/25خالد سعد وشركاه  التجدٌد الثانً  -  221

 179415برلم       22192319، تارٌخ :  2612  2218/8/25خالد سعد وشركاه  التجدٌد الثانً  -  222

 69296برلم       22192319، تارٌخ :  2622  2216/2/15دمحم فتحى الشرٌف وشرٌكته  التجدٌد التاسع  -  223

مدى دمحم فتحى محمود وشركاهما  التجدٌد التاسع ٌعدل االسم التجارى الى ورثه المرحوم/دمحم فتحى محمود احمد وح -  224

 69296برلم       22192319، تارٌخ :  2622  2216/2/15

 179415برلم       22192319، تارٌخ :  2612  2218/8/25خالد سعد وشركاه  التجدٌد الثانً  -  225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 69296برلم       22192319ٌخ : ، تار 2622  2216/2/15دمحم فتحى الشرٌف وشرٌكته  التجدٌد التاسع  -  226

ٌعدل االسم التجارى الى ورثه المرحوم/دمحم فتحى محمود احمد وحمدى دمحم فتحى محمود وشركاهما  التجدٌد التاسع  -  227

 69296برلم       22192319، تارٌخ :  2622  2216/2/15

برلم       22192319، تارٌخ :  2624  2216/12/13ثل عصام الدٌن دمحم وشرٌكه طارق السعدى عبد هللا  التجدٌد الثا -  228

158981 

    22192319، تارٌخ :  2621  2218/12/12عدنان مصطفى حكمت طاٌع وشركاه  التجدٌد الخامس  -طاٌع اخوان  -  229

 135246برلم   

    22192319، تارٌخ :  2621  2218/12/12عدنان مصطفى حكمت طاٌع وشركاه  التجدٌد الخامس  -طاٌع اخوان  -  232

 135246برلم   

 192584برلم       22192319، تارٌخ :  2632  2218/12/8حسن فاروق محمود وشركاه  التجدٌد االول  -  231

،  2632  2218/12/8تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/شركه حامد نور الدٌن عبد المجٌد وشركاه  التجدٌد االول  -  232

 192584برلم       22192319تارٌخ : 

،  2632  2218/12/8تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/شركه حسن فاروق محمود ابراهٌم وشركاه  التجدٌد االول  -  233

 192584برلم       22192319تارٌخ : 

 149836برلم       22192319، تارٌخ :  2573  2219/2/7سمٌر السعٌد احمد احمد وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  234

 178224برلم       22192322، تارٌخ :  2649  2218/4/16جمال عبد الفضٌل وشركاه  التجدٌد االول  -  235

  2218/4/16تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثة عبدالفضٌل عبدالرحمن عنهم ولٌد خمٌس عبدالفضٌل  التجدٌد االول  -  236

 178224 برلم      22192322، تارٌخ :  2649

برلم       22192322، تارٌخ :  2654  2214/12/32كامله كمال دمحم عوض علً زاٌد وشرٌكتها  التجدٌد الثانً  -  237

166723 

برلم       22192322، تارٌخ :  2676  2217/3/16ممدوح محمود سٌد ابو موسى  وشركائه  التجدٌد الرابع فى  -  238

143275 

، تارٌخ :  2678  2218/11/12بان صافى ضٌف هللا مستورد شعبان صافى وشركاه  التجدٌد الرابع ورثه المرحوم/شع -  239

 149224برلم       22192322

، تارٌخ  2721  2218/1/2مسعود معلوم راف هللا لاسم و شركاه  التجدٌد السابع فى -ورثة المرحوم معلوم راف هللا لاسم  -  242

 122975برلم       22192321: 

 165185برلم       22192321، تارٌخ :  2681  2219/4/17سوسن عبد الفتاح محمود عطا وشركاؤها  تجدٌد ثالث -  241

 165185برلم       22192321، تارٌخ :  2681  2219/4/17سوسن عبد الفتاح محمود عطا وشركاؤها  تجدٌد ثالث -  242

، تارٌخ :  2762  2219/3/17جورج اٌلٌا جندى وشركاه(  التجدٌد الرابع فى  شركة الٌكس باور للهندسة والتجاره )ابٌت -  243

 152235برلم       22192324

، تارٌخ  2762  2219/3/17جورج اٌلٌا جندى وشرٌكة  التجدٌد الرابع فى  2شركة الٌكس باور للهندسة والتجارة ابٌت م  -  244

 152235برلم       22192324: 
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  2219/3/17جورج اٌلٌا جندى وشركاة (  التجدٌد الرابع فى  2شركه الٌكس باور للهندسة والتجارة أبٌت ) م  تعدل الى / -  245

 152235برلم       22192324، تارٌخ :  2762

جوزٌف جورج اٌلٌا جندى وشركاة (  التجدٌد الرابع  2م -ٌصبح اسم الشركه )شركه الٌكس باور للهندسة والتجارة أبٌت  -  246

 152235برلم       22192324، تارٌخ :  2762  2219/3/17ى ف

، تارٌخ :  2762  2219/3/17شركة الٌكس باور للهندسة والتجاره )ابٌت جورج اٌلٌا جندى وشركاه(  التجدٌد الرابع فى  -  247

 152235برلم       22192324

، تارٌخ  2762  2219/3/17ندى وشرٌكة  التجدٌد الرابع فى جورج اٌلٌا ج 2شركة الٌكس باور للهندسة والتجارة ابٌت م  -  248

 152235برلم       22192324: 

  2219/3/17جورج اٌلٌا جندى وشركاة (  التجدٌد الرابع فى  2تعدل الى /  شركه الٌكس باور للهندسة والتجارة أبٌت ) م -  249

 152235برلم       22192324، تارٌخ :  2762

جوزٌف جورج اٌلٌا جندى وشركاة (  التجدٌد الرابع  2م -الشركه )شركه الٌكس باور للهندسة والتجارة أبٌت ٌصبح اسم  -  252

 152235برلم       22192324، تارٌخ :  2762  2219/3/17فى 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / معرض اوالد / زكرٌا لالدوات المنزلٌة و المفروشات / مهنً سجٌع مهنً و شركاه  التجدٌد  -  251

 114362برلم       22192324، تارٌخ :  2787  2222/7/16الثالث 

 114362برلم       22192324، تارٌخ :  2787  2222/7/16زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد الثالث  -  252

 181322برلم       22192324، تارٌخ :  2747  2219/3/23استرها جوب و شركاها  التجدٌد الثانً  -  253

    22192324، تارٌخ :  2764  2217/12/12تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عادل بخٌب اٌوب و شرٌكته  التجدٌد االول  -  254

 192422برلم   

 192422برلم       22192324، تارٌخ :  2764  2217/12/12دل بخٌب اٌوب  التجدٌد االول اٌوب و عا -  255

، تارٌخ  2818  2219/4/7ٌعدل االسم التجارى الى/محمود السٌد محمود عبد الموجود ابو زٌد وشركاه  التجدٌد االول فى  -  256

 193236برلم       22192325: 

 193236برلم       22192325، تارٌخ :  2818  2219/4/7ٌكه  التجدٌد االول فى دمحم عبد المنعم دمحم وشر -  257

برلم       22192325، تارٌخ :  2812  2228/11/4مجدي بالمون العبد وشرٌكه وجدي بالمون العبد  التجدٌد االول  -  258

163918 

برلم       22192325، تارٌخ :  2813  2213/11/4مجدي بالمون العبد وشرٌكه وجدي بالمون العبد  التجدٌد الثانً  -  259

163918 

برلم       22192325، تارٌخ :  2826  2218/11/4مجدي بالمون العبد وشرٌكه وجدي بالمون العبد  التجدٌد الثالث  -  262

163918 

 114362   برلم    22192325، تارٌخ :  2789  2221/3/3زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد االول  -  261

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2789  2221/3/3ال ٌوجد  التجدٌد االول  -  262

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2792  2226/3/3زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد الثانً  -  263

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2792  2226/3/3ال ٌوجد  التجدٌد الثانً  -  264



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2791  2211/3/3زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد الثالث  -  265

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2791  2211/3/3ال ٌوجد  التجدٌد الثالث  -  266

 114362برلم       22192325تارٌخ : ،  2794  2216/3/3زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد الرابع  -  267

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2794  2216/3/3ال ٌوجد  التجدٌد الرابع  -  268

    22192325، تارٌخ :  2829  2219/4/22دمحم ومحمود عبدالعزٌز شامه للبذور والكٌماوٌات  التجدٌد السادس فى  -  269

 127228برلم   

    22192325، تارٌخ :  2832  2219/4/22ود عبدالعزٌز شامه للبذور واللكٌماوٌات  التجدٌد الخامس فى دمحم ومحم -  272

 127228برلم   

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / معرض اوالد / زكرٌا لالدوات المنزلٌة و المفروشات / مهنً سجٌع مهنً و شركاه  التجدٌد  -  271

 114362برلم       22192325:  ، تارٌخ 2792  2212/7/16الخامس 

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2792  2212/7/16زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد الخامس  -  272

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / معرض اوالد / زكرٌا لالدوات المنزلٌة و المفروشات / مهنً سجٌع مهنً و شركاه  التجدٌد  -  273

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2793  2215/7/16السادس 

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2793  2215/7/16زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد السادس  -  274

تجدٌد تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / معرض اوالد / زكرٌا لالدوات المنزلٌة و المفروشات / مهنً سجٌع مهنً و شركاه  ال -  275

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2788  2225/7/16الرابع 

 114362برلم       22192325، تارٌخ :  2788  2225/7/16زكرٌا سمٌع مهنً وشركاه  التجدٌد الرابع  -  276

،  2815  2218/6/25طارق عبدهللا دمحم وشركاه  التجدٌد الثالث فى -الشركه العالمٌه للعطور ومستحضرات التجمٌل  -  277

 162858برلم       22192325تارٌخ : 

 182539برلم       22192325، تارٌخ :  2819  2219/1/5منصور جمعه غٌث جمعه وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  278

 182539برلم       22192325، تارٌخ :  2819  2219/1/5منصور جمعه غٌث جمعه وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  279

 193266برلم       22192326، تارٌخ :  2869  2219/3/12دمحم احمد دمحم وشرٌكه  التجدٌد االول فى  -  282

برلم       22192326، تارٌخ :  2848  2218/6/2المتحدة للطباعة ) دمحم خلٌل واشرف عرفه (  التجدٌد الثانى فى  -  281

178529 

 167961برلم       22192326، تارٌخ :  2842  2215/4/16دمحم احمد فضلٌه وشرٌكه  تجدٌد ثان -  282

،  2877  2218/6/22نجم الدٌن دمحم دمحمابوالعطا وشركاه  التجدٌد الثالث -شركه ابوالعطا التجارٌه لالستٌراد والتصدٌر -  283

 162818برلم       22192326تارٌخ : 

 162964برلم       22192326، تارٌخ :  2845  2217/9/18حروس وشركاه  تجدٌد ثالثعٌد م -  284

 135925برلم       22192326، تارٌخ :  2884  2219/2/24رفعت دمحم السٌد احمد وشركاه  التجدٌد الخامس  -  285

، تارٌخ  2853  2229/4/22لتجدٌد الثانً شركه ابوغربٌه لتجاره الجلود  واالستٌراد والتصدٌر حسن ابوغربٌه وشركاه  ا -  286

 152527برلم       22192326: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  2854  2214/4/22شركه ابوغربٌه لتجاره الجلود  واالستٌراد والتصدٌر حسن ابوغربٌه وشركاه  التجدٌد الثالث  -  287

 152527برلم       22192326: 

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2898  1985/4/22دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد الثالث  -  288

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2898  1985/4/22بار النصر  التجدٌد الثالث  -  289

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2899  1992/4/22دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد الرابع  -  292

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2899  1992/4/22الرابع بار النصر  التجدٌد  -  291

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2921  1995/4/22دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد الخامس  -  292

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2921  1995/4/22بار النصر  التجدٌد الخامس  -  293

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2222/4/22ٌوى وشركاه  التجدٌد السادس دمحم على بد -  294

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2222/4/22بار النصر  التجدٌد السادس  -  295

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2923  2225/4/22دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد السابع  -  296

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2923  2225/4/22بار النصر  التجدٌد السابع  -  297

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2924  2212/4/22دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد الثامن  -  298

 49956م   برل    22192327، تارٌخ :  2924  2212/4/22بار النصر  التجدٌد الثامن  -  299

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2925  2215/4/22دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد التاسع  -  322

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2925  2215/4/22بار النصر  التجدٌد التاسع  -  321

 123322برلم       22192327تارٌخ : ،  2941  2212/2/1عمر دمحم ابوالماسم وشركاه  التجدٌد السادس  -  322

 123322برلم       22192327، تارٌخ :  2942  2217/2/1عمر دمحم ابوالماسم وشركاه  التجدٌد السابع  -  323

 169196برلم       22192327، تارٌخ :  2934  2212/9/24مهنى ثابت بشاى وشركاه  التجدٌد االول  -  324

 169196برلم       22192327، تارٌخ :  2935  2215/9/24اه  التجدٌد الثانً مهنى ثابت بشاى وشرك -  325

 75377برلم       22192327، تارٌخ :  2942  2222/3/29رابح لاسم حسنٌن  وشركاه  التجدٌد التاسع  -  326

 75377برلم       22192327، تارٌخ :  2942  2222/3/29عمر دمحم ابوالماسم وشرٌكته  التجدٌد التاسع  -  327

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وشرٌكه صادق حسٌن دمحم  التجدٌد العاشر  -  328

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وولده السٌد  التجدٌد العاشر  -  329

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد العاشر  -  312

، تارٌخ :  2922  2219/3/7البدٌوى السٌد دمحم على وشركاه  التجدٌد العاشر -شركة البدٌوى لالضاءة الحدٌثة  -  311

 49956برلم       22192327

    22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7الحدٌثه / دمحم على بدٌوى  وشركاه  التجدٌد العاشر شركه البدٌوى لالضاءه  -  312

 49956برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وشرٌكه صادق حسٌن دمحم  التجدٌد العاشر  -  313

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7شر دمحم على بدٌوى وولده السٌد  التجدٌد العا -  314

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد العاشر  -  315

، تارٌخ :  2922  2219/3/7البدٌوى السٌد دمحم على وشركاه  التجدٌد العاشر -شركة البدٌوى لالضاءة الحدٌثة  -  316

 49956برلم       22192327

    22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7شركه البدٌوى لالضاءه الحدٌثه / دمحم على بدٌوى  وشركاه  التجدٌد العاشر  -  317

 49956برلم   

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وشرٌكه صادق حسٌن دمحم  التجدٌد العاشر  -  318

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وولده السٌد  التجدٌد العاشر  -  319

 49956برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7دمحم على بدٌوى وشركاه  التجدٌد العاشر  -  322

، تارٌخ :  2922  2219/3/7على وشركاه  التجدٌد العاشر  البدٌوى السٌد دمحم-شركة البدٌوى لالضاءة الحدٌثة  -  321

 49956برلم       22192327

    22192327، تارٌخ :  2922  2219/3/7شركه البدٌوى لالضاءه الحدٌثه / دمحم على بدٌوى  وشركاه  التجدٌد العاشر  -  322

 49956برلم   

برلم       22192327، تارٌخ :  2918  1999/1/17تجدٌد االول مخبوزت حلوٌات  نٌوسنت )فوزى حافظ وشركاه(  ال -  323

135671 

برلم       22192327، تارٌخ :  2921  2224/1/17مخبوزت حلوٌات  نٌوسنت )فوزى حافظ وشركاه(  التجدٌد الثانً  -  324

135671 

برلم       22192327، تارٌخ :  2922  2229/1/17مخبوزت حلوٌات  نٌوسنت )فوزى حافظ وشركاه(  التجدٌد الثالث  -  325

135671 

برلم       22192327، تارٌخ :  2923  2214/1/17مخبوزت حلوٌات  نٌوسنت )فوزى حافظ وشركاه(  التجدٌد الرابع  -  326

135671 

برلم       22192327، تارٌخ :  2924  2219/1/17مخبوزت حلوٌات  نٌوسنت )فوزى حافظ وشركاه(  التجدٌد الخامس  -  327

135671 

برلم       22192327، تارٌخ :  2888  2211/4/22مصطفى محمود دمحم ابو كلٌله وشرٌكته  التجدٌد الخامس فى  -  328

116656 

برلم       22192327، تارٌخ :  2887  2216/4/22مصطفى محمود دمحم ابو كلٌله وشرٌكته  التجدٌد السادس فى  -  329

116656 

 114793برلم       22192328، تارٌخ :  2959  2215/9/17نس نوار واحمد دمحم ٌونس نوار  التجدٌد الخامس دمحم ٌو -  332

 127657برلم       22192328، تارٌخ :  2953  2213/4/23شركة زٌنون للتجارة  التجدٌد السادس  -  331

 127657برلم       22192328:  ، تارٌخ 2954  2218/4/24شركة زٌنون للتجارة  التجدٌد السابع  -  332

 189281برلم       22192328، تارٌخ :  2962  2217/3/8رافى استٌفان ارام اسرائٌلٌان وشركاه  التجدٌد االول  -  333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 178792برلم       22192331، تارٌخ :  2992  2218/6/26مرفت محمود السعٌد على وشركائها  التجدٌد الثانً  -  334

 181292برلم       22192331، تارٌخ :  3224  2219/3/19دمحم عبد هللا وشركاه  التجدٌد الثانً اشرف  -  335

برلم       22192331، تارٌخ :  3231  2224/1/3الشركه الهندسٌه للصناعات البترولٌه والكٌماوٌه ابنى  التجدٌد الرابع  -  336

112254 

برلم       22192331، تارٌخ :  3232  2229/1/3والكٌماوٌه ابنى  التجدٌد الخامس الشركه الهندسٌه للصناعات البترولٌه  -  337

112254 

برلم       22192331، تارٌخ :  3233  2214/1/3الشركه الهندسٌه للصناعات البترولٌه والكٌماوٌه ابنى  التجدٌد السادس  -  338

112254 

برلم       22192331، تارٌخ :  3234  2219/1/3الشركه الهندسٌه للصناعات البترولٌه والكٌماوٌه ابنى  التجدٌد السابع  -  339

112254 

 135385برلم       22192331، تارٌخ :  3211  2213/12/7الفخرانى وشركاه  التجدٌد الرابع  -  342

 135385برلم       22192331، تارٌخ :  3212  2218/12/7الفخرانى وشركاه  التجدٌد الخامس  -  341

 193177برلم       22192331، تارٌخ :  2986  2219/3/27المصري لالدوات المنزلٌة  التجدٌد االول  -  342

 193177برلم       22192331، تارٌخ :  2986  2219/3/27دمحم مصطفً احمد مصطفً و شركاه  التجدٌد االول  -  343

، تارٌخ :  3226  2223/12/26الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال عنتر سوٌد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  344

 125238برلم       22192331

، تارٌخ :  3227  2228/12/26الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال عنتر سوٌد وشركاه  التجدٌد الرابع  -  345

 125238برلم       22192331

، تارٌخ :  3228  2213/12/26الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال عنتر سوٌد وشركاه  التجدٌد الخامس  -  346

 125238برلم       22192331

، تارٌخ :  3229  2218/12/26الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال عنتر سوٌد وشركاه  التجدٌد السادس  -  347

 125238برلم       22192331

، تارٌخ :  3226  2223/12/26الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال عنتر سوٌد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  348

 125238برلم       22192331

، تارٌخ :  3227  2228/12/26ٌد الرابع الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال عنتر سوٌد وشركاه  التجد -  349

 125238برلم       22192331

، تارٌخ :  3228  2213/12/26الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال عنتر سوٌد وشركاه  التجدٌد الخامس  -  352

 125238برلم       22192331

، تارٌخ :  3229  2218/12/26نتر سوٌد وشركاه  التجدٌد السادس الشركه الدولٌه للتصدٌر واالستٌراد / عنتر كمال ع -  351

 125238برلم       22192331

 164423برلم       22192331، تارٌخ :  2983  2219/1/12دمحم احمد موسى وشركاه  التجدٌد الثالث  -  352

 164423برلم       22192331ارٌخ : ، ت 2983  2219/1/12سعٌد دمحم احمد دمحم موسى وشركاه  التجدٌد الثالث  -  353



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 193177برلم       22192331، تارٌخ :  2988  2219/3/27دمحم مصطفً احمد مصطفً و شركاه  التجدٌد االول  -  354
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