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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن بماله عامه ،  92321برلم  23193321، لٌد فى  333330333رأس ماله ،  احمد مصطفى منصور فالح  ، تاجر فرد ،  -  1

 ش عبد الفتاح الصعٌدى 51صفحه  1بجهة : تمسٌم الشركه المتحده لالسكان والتعمٌر بحوض برٌه ابو لٌر الفولانى نمره 

عن تجمٌع  92283برلم  23193313، لٌد فى  233330333دمحم اسماعٌل عبدالعزٌز زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مع ش الترعه امام حلوانى اللإلإة 23الومٌتال ، بجهة : تماطع ش 

عن تورٌد فحم ، بجهة :  92341برلم  23193327، لٌد فى  123330333بٌتر الساٌح زكا خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -بجوار صٌدلٌة ولٌد  -ارض فرعون 

عن بالى  92343برلم  23193327، لٌد فى  533330333ٌم الكرارجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فتحى ابراه -  4

 لسم ح -سموحه  -السوق التجارى الرئٌسً  13ستٌشن ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : محل رلم 

عن تصمٌمات لوحات  92347برلم  23193328، لٌد فى  53333.333ابتسام احمد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 جمال عبد الناصر سٌدى بشر 113فنٌه فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : المنتزه ش خلؾ 

اثاث ، عن معرض  92348برلم  23193328، لٌد فى  133330333ادهم عزت دمحم ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم -سٌدى بشر  -ش خالد بن الولٌد  56بجهة : 

عن مماوالت  92318برلم  23193321، لٌد فى  533330333ٌاسمٌن صبرى دمحم محمود ادم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 لسم -ثروت  -ش عبدالحمٌد الدٌب  13اعمال دٌكور وتشطٌبات معمارٌة ، بجهة : 

عن تعبئه  92219برلم  23193333، لٌد فى  1333330333اور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احسان مجاور شحوته مج -  8

وتوزٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة : ملن/ شعبان دمحم سلٌمان شارع حسن سمن متفرع من ش معرض خفاجه الرابعه الناصرٌة المدخل 

 -االول

عن  92279برلم  23193313، لٌد فى  1333330333ه ،  احمد خلؾ هللا عبدالمجٌد عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس مال -  9

 ش هدي االسالم سٌدي بشر لبلً 136منظفات وورلٌات جمله ولطاعى ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ، بجهة  92266برلم  23193311، لٌد فى  133330333حمد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 وس: ش عمر بن الخطاب كوبري النام

عن مكتب رحالت ،  92264برلم  23193311، لٌد فى  133330333احمد احمد دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش دمحم بشٌر الشندى موازى لشارع على هٌبه المنتزه 22بجهة : 

عن تجهٌز  92254برلم  23193313، لٌد فى  123330333حاتم سمٌر دمحم دمحم عابدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ش ابو بكر الصدٌك من ش الصاغ دمحم عبد السالم سٌدى بشر بحرى لسم  33وتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

 المنتزه

عن محل بٌع اجهزة  92338برلم  23193319، لٌد فى  133330333وائل نبٌل حبٌب اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر   157، بجهة :  موبٌالت

عن مفروشات  92252برلم  23193337، لٌد فى  133330333شفٌمه عبدالمنعم نصر مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 الملن الفلكً برج اللإلإة بجوار مسجد الفردوس 16، بجهة : ش 
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عن مكتب  92225برلم  23193334، لٌد فى  133330333جر فرد ، رأس ماله ،  مارشٌلٌنو عاطؾ شاكر مشرلً  ، تا -  15

 رحالت ، بجهة : ش المهداوي امام مدرسة النبوي المهندس مندرة لبل

عن اعداد وتدرٌب  92288برلم  23193314، لٌد فى  533330333السٌد لرنه بصٌلً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

سنوات ودون تاهٌل مهنً للمعالٌن ذهنٌا واالستعانه بمتخصصٌن للعمل بهذا المجال فٌماعدا االنترنت وبعد  4ن تنمٌة بشرٌة دون س

 ش رٌاض باشا من الفتح صفر 37الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن عموم  92237برلم  23193335، لٌد فى  5333330333احمد  دمحم رفاعً بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 ش بنً مسعود كلٌوباترا 15، بجهة :  6من المجموعه  36والفمرة  19االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا المجموعه 

عن عموم االستٌراد  92244برلم  23193336، لٌد فى  5333330333دمحم السٌد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

وتجاره السٌارات ، بجهة : عصافره لبلى ش ملن حفنى بجوار  19والمجموعه  6جموعه من الم 36والتصدٌر فٌما عدا الفمره 

 مسجد االعتصام

عن تصمٌم  92269برلم  23193311، لٌد فى  533330333ماٌكل منٌر رزق هللا حنا فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

ماعدا االنترنت واالمن والحراسة والكامٌرات الالسلكٌة وبعد  وبرامج شبكات وتركٌب كامٌرات مرالبه وتورٌد اجهزة الكمبٌوتر

 لسم -الدور االول  -ش احمد لمحه  93الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن كوافٌر حرٌمى ،  92277برلم  23193312، لٌد فى  133330333امٌن دمحم  امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش احمد العبانى من ش سلٌمان الفارسى لسم المنتزه 13رى بجهة : عصافره بح

عن تصدٌر ، بجهة  92273برلم  23193312، لٌد فى  253330333ناصر عبدالحافظ عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 3ٌوبات سابما شمه  -ش سٌؾ الٌزل  28: 

عن بٌع  92223برلم  23193334، لٌد فى  533330333ه ،  مصطفى محمود دمحم محمود عطٌان  ، تاجر فرد ، رأس مال -  22

 امام مستشفى الصدر المندرة لبلً 4من ش  1لطع ؼٌار سٌارات بالجملة ، بجهة : ش النبوي المهندس رلم 

عن صٌانه  92312برلم  23193323، لٌد فى  133330333حسام عالء حسن عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم-باكوس   -ش عثمان محرم  2، بجهة : موباٌل 

عن كافترٌا دون  92311برلم  23193323، لٌد فى  53330333تامر السٌد شعبان سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -خلؾ كافترٌا زمزم  -االنترنت ، بجهة : ش حجر النواتٌه البر المبلى البكاتوشى 

عن تجارة  92333برلم  23193317، لٌد فى  133330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عزة رجب عبدالحافظ فرؼلى -  25

 لسم -ادوات صحٌة ، بجهة : ش نزله ابوسعده بجوار لهوه عطٌه 

 92286برلم  23193314، لٌد فى  133330333محمود رمضان عبد الحمٌد حامد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ة : نهاٌه ش احمد عبد الوهاب امام مدرسه النٌل الخاصه الراس السوداءعن بماله جافه ، بجه

عن بٌع  92218برلم  23193333، لٌد فى  133330333فاطمه خلؾ سٌد حمد هللا سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 لسم -فلمنج  -ش مصطفى كامل  74مالبس اطفال جاهزة ، بجهة : 

عن كافٌترٌا  92265برلم  23193311، لٌد فى  533330333بدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد دمحم عبدالعزٌز ع -  28

 ش خالد بن الولٌد مٌامً 115لتمدٌم المشروبات الساخنه والبارده والماكوالت ، بجهة : 

عن مكتب  92238برلم  23193335، لٌد فى  133330333جوزٌؾ ولسن عزمً بسطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

خدمات جمركٌة فٌماعدا خدمات االنترنت وفٌما عدا خدمات االمن والحراسة  وماعدا خدمات التخلٌص الجمركى وماعدا تورٌد 

 مكرر عزبة الجامع بجوار سنترال الحضرة 176العماله ، بجهة : 

عن محل  92262برلم  23193311لٌد فى ،  133330333دمحم ابراهٌم عبد العزٌز احمد لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 بٌع ادوات تبرٌد وتكٌٌؾ ، بجهة : ابٌس ش حسٌن موسى رمل ثانى
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عن شحن  92315برلم  23193323، لٌد فى  1333330333رجب احمد حسٌن التولتلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -سٌدى بشر لبلى  - 8رلم وتفرٌػ داخل جمهورٌة مصر العربٌه ، بجهة : مساكن الموات المسلحه 

عن بٌع االالت  92354برلم  23193331، لٌد فى  533330333رامى نبٌل عزت امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -سموحه  -ماٌو  14مهندسٌن ش   6تصوٌر مستندات مستعمله ، بجهة : عمار رلم 

عن بٌع  92322برلم  23193324، لٌد فى  213330333أس ماله ،  هدى جمال حنفى عبدالعال لاسم  ، تاجر فرد ، ر -  33

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -لطع ؼٌار سٌارات صٌنى ، بجهة : ش سٌؾ تماطع ش دمحم فرٌد 

عن تنمٌه مهارات  92333برلم  23193325، لٌد فى  233330333هناء على دمحم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

اربع سنوات ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : السٌوؾ تماطع ش مصطفى نظٌؾ  اطفال فوق سن

 لسم -مكتب  -وعبدالرحمن زهدى 

عن تنمٌه  92332برلم  23193325، لٌد فى  233330333نهى عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 -شمه  -ش هدى االسالم  135ت ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : مهارات فوق سن اربع سنوا

عن ورشة احذٌة  92282برلم  23193313، لٌد فى  133330333فتحى فتحى دمحم المماري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 بالدور االرضً ش بورسعٌد السٌوؾ 26بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : 

عن عموم  92294برلم  23193314، لٌد فى  253330333حسن مصطفى حسن السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ش مسجد الصداله سٌدى بشر لبلى لسم المنتزه 5 93التصدٌر ، بجهة : 

عن تجارة  92344برلم  23193327ى ، لٌد ف 133330333البحراوى لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لسم -بملكه  -ش النبوى المهندس  13عمار  13لطع ؼٌار اجهزة منزلٌه ، بجهة : المندرة المحل رلم 

عن تجارة  92344برلم  23193327، لٌد فى  133330333البحراوى لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

ونشاطه / استٌراد وتصدٌر وفما للموانٌن والمرارات  -ملن / دمحم السٌد الشربٌنى  -اجا  -هة : البٌلوق لطع ؼٌار اجهزة منزلٌه ، بج

 -المنظمه لذلن واصالح اجهزة كهربائٌة 

عن صٌدلٌة  92221برلم  23193333، لٌد فى  133330333امانى نصار دمحم المرسى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -لوران  -دمحم البال تماطع ش هدى  ش 22، بجهة : 

عن مكتب  92339برلم  23193327، لٌد فى  233330333اٌهاب على دمحم محمود الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -ش الشٌخ السٌد رمضان من ش دمحم نجٌب  13نمل ورحالت ، بجهة : 

عن مفروشات ،  92222برلم  23193334، لٌد فى  133330333ماله ،   دعاء سامً مرشدي السٌد  ، تاجر فرد ، رأس -  42

 بجهة : ش محمود حسنى من خالد بن الولٌد مٌامً

عن بٌع  92272برلم  23193312، لٌد فى  133330333عمرو مصطفى السٌد حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لتون سٌدى جابرعماره تمر حنه ش الهٌ 6موبٌلٌا ، بجهة : عمار رلم 

عن معرض  92293برلم  23193314، لٌد فى  533330333احمد دمحم سعٌد معوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش خلٌل الخٌاط مصطفى كامل 35موبٌلٌا وتحؾ وبراوٌز ، بجهة : 

عن مطعم ،  92226برلم  23193334، لٌد فى  133330333بالل اشرؾ صالح دمحم مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ٌمٌن عصافرة لبلً 45من ش  5بجهة : عمار رلم تماطع ش 

عن مماوالت  92261برلم  23193311، لٌد فى  1333330333وجٌه دمحم البسٌونى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 عمومٌه ، بجهة : ش فرن عوؾ ابٌس الثانٌه الرمل ثانى
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عن كافترٌا بدون  92313برلم  23193323، لٌد فى  233330333زٌان امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود بدوى  -  47

 لسم -المعمورة  -طوسون  -بجوار مسجد بالل بن رباح  16انترنت ، بجهة : ش 

اره عن تج 92295برلم  23193314، لٌد فى  133330333هدى صبحى تاج بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

مستلزمات معملٌه وطبٌه فٌما عدا االدوٌه وكوناتها وماعدا معامل التحالٌل الطبٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لها وماعدا 

 شارع ترعه المحمودٌه الرمل خورشٌد 171ماٌتعلك بالكمبٌوتر واالنتر نت ، بجهة : 

عن محل  92243برلم  23193336، لٌد فى  133330333احمد مصطفى متولى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

ش الطرٌك الدائري  136مالبس فٌماعدا المالبس والمهمات العسكرٌة وبعتد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمار رلم 

 الجدٌد السٌوؾ شماعه

عن مماوالت  92329برلم  23193325، لٌد فى  1333330333طارق احمد عبدالوارث احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 -ش مالن لٌن عمارة التؤمٌنات  9وتجارة الكترونٌة للشركات ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -زٌزٌنٌا 

ن مشؽل ع 92278برلم  23193312، لٌد فى  133330333ماجده السٌد على صالح خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش  التعاون      متفرع من محطه السوق باكوس الرمل 5تجهٌز مفروشات ، بجهة : 

عن تورٌدات  92298برلم  23193317، لٌد فى  123330333حنان احمد محمود عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش اللواء حسن كامل العصافره بحرى 24معدات هندسٌه ، بجهة : 

عن كافٌه دون االنترنت  92231برلم  23193334، لٌد فى  133330333طافور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالى دمحم  -  53

 ش عبدالخالك ثروت 2، بجهة : 

عن عموم  92257برلم  23193313، لٌد فى  253330333محمود حسن ماهر عبدالجواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ارع مصطفى دمحم صبري االبراهٌمٌهش 15التصدٌر ، بجهة : 

عن تورٌدات صناعٌه  92335برلم  23193318، لٌد فى  133330333دمحم جابر حسن بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -فٌكتورٌا  -ش نجٌب البستانى  16، بجهة : 

عن تصدٌر وتورٌدات  92342برلم  23193327فى ، لٌد  533330333اشرؾ دمحم دمحم الجٌار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

ش احمد فهٌم بجوار مستشفى ابولٌر  97فى مجال المماوالت والولاٌه والسالمه المهنٌه دون مستلزمات االمن الصناعى ، بجهة : 

 لسم -المركزى 

عن صٌانه  92274برلم  23193312، لٌد فى  133330333دمحم جمال عبد الحمٌد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ش النصر     عزبه البكاتوشى شمه الدور الثالث المنتزه 9اجهزه طبٌه ، بجهة : 

عن بٌع  92273برلم  23193312، لٌد فى  133330333دمحم احمد ابراهٌم موسى موسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ن لسم -كلٌوباترا  -ش العمبه  26ادوات منزلٌة ، بجهة : 

، لٌد فى  1333330333المصطفى للسلوفان والتكسٌر والتلزٌك / مصطفى دمحم اسحك عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 -ش عبدهللا بن مسعود متفرع من ش الماهره  23تلزٌك دون الطباعه ، بجهة :  -تكسٌر  -عن سلوفان  92289برلم  23193314

 لسم -سٌدى بشر لبلى 

عن تنمٌة  92255برلم  23193313، لٌد فى  233330333امٌرة محمود عبده عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -طوسون  -مستشارٌن  16مهارات ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش 

عن تنمٌة  92259برلم  23193313، لٌد فى  533330333  هبه جمال احمد عرفه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  61

 -ش عزٌز فهمى  43مهارات بسرٌة فوق سن االربع سنوات ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 -شمه  -االول  -كلٌوباترا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  92245برلم  23193336، لٌد فى  133330333دٌنا دمحم وحٌد الدٌن عبد الرحٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 طرٌك الجٌش مٌامى لسم المنتزه 664مطعم ، بجهة : 

عن كوافٌر سٌدات ،  92351برلم  23193328، لٌد فى  13330333ولٌد محمود حمٌده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 فى الممر لسم الرمل 19ش مصطفى كامل محل رلم  43بجهة : 

عن اداره مراكز  92317برلم  23193321، لٌد فى  253330333وه فتٌحه محمود فتٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مر -  64

ش مٌدان سانت  21الرٌاضات المائٌه وااللعاب المائٌه وحك استؽالل الشواطئ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 جٌنى كفر عبده سٌدى جابر

عن مكتب  92284برلم  23193313، لٌد فى  153330333 حافظ رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حافظ دمحم -  65

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -ش ابراهٌم حسن مع ش مصطفى كامل  13تورٌد مالبس جاهزة ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  92291برلم  23193314لٌد فى ،  133330333السٌد دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -بجهة : عزبه فتى خلؾ شركة المنتجات المعدنٌة 

عن مطعم  92217برلم  23193333، لٌد فى  533330333ضٌاء السٌد عدلى طلبه عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 لسم -لوران  -متفرع من ش االلبال ش عبدالجلٌل سعد  13تمدٌم مخبوزات وحلوٌات ومشروبات ، بجهة : 

برلم  23193314، لٌد فى  333330333ابو الوفا للتصدٌر / احمد ابو الوفا محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ممفٌس شرلى 59عن تصد ٌر ، بجهة :  92297

عن  92332برلم  23193317، لٌد فى  533330333سٌؾ الدٌن خمٌس ابراهٌم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -ش عبدالحمٌد محفوظ متفرع من ش اطلس  1بماله جافة ، بجهة : 

عن بٌع لحوم  92331برلم  23193317، لٌد فى  133330333احمد اشرؾ احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ش مصطفى شعبان من جمٌله بو حرٌد الرمل 124مجمده ، بجهة : 

عن بالي  92242برلم  23193336، لٌد فى  233330333عمر ماهر حسنى مصطفى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 سابما 45ش دمحم انور السادات ش  15استٌشن فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن مالبس  92346برلم  23193328، لٌد فى  133330333د ، رأس ماله ،  جٌهان عبدالفتاح محمود الفار  ، تاجر فر -  72

 لسم - SH  8جاهزة حرٌمى بٌتى ، بجهة : المركز التجارى فلورانس مٌجا مول ش الملن محل رلم 

رٌا عن كافت 92353برلم  23193331، لٌد فى  133330333على عادل على عبدالفتاح عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لسم -المندرة لبلى  -، بجهة : ش النبوى المهندس بجوار فٌال شبل 

عن معرض  92313برلم  23193319، لٌد فى  133330333فادى جمٌل وسٌلى جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 لسم -السٌوؾ  -موبٌلٌا ، بجهة : ش ولى سبرنج 

عن  92326برلم  23193324، لٌد فى  533330333تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعٌد عبدالرحٌم ابراهٌم الشاهٌنى  ،  -  75

تسوٌك عمارى وادارة مشروعات ) ماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 لسم -ش بن ماجد من ش المشٌر احمد اسماعٌل  25ؼرفه من الشمه ٌسار المدخل 

عن مستلزمات  92327برلم  23193325، لٌد فى  133330333فإاد خفاجى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد  -  76

 لسم -مٌامى  -االرمن سابما  -ش بن مصلح   2مماهى ، بجهة : 

ه عن بماله جاف 92251برلم  23193337، لٌد فى  133330333عاصم رشاد عبدالرحٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ش االسراء والهدي متفرع من ش الزهور الحضرة 7، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بالى ستٌشن  92267برلم  23193311، لٌد فى  533330333دمحم ممدوح مختار على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ش على هٌبه  42وكافٌه ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

، لٌد  133330333المصراوى لتورٌد لطع ؼٌار السٌارات / عبدهللا ابراهٌم عبدهللا المصراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 -سٌدى بشر  -ارض الفضالى  -برج روضٌناه 1عن تورٌد لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : محل رلم  92293برلم  23193314فى 

 لسم

عن كوافٌر ، بجهة :  92333برلم  23193317، لٌد فى  133330333ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاٌده مهدى عطا عل -  83

 لسم -سابا باشا  -أ الدكتور صابونجى  18

عن مماوالت  92227برلم  23193334، لٌد فى  1333330333عاصم مصطفى محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 -عصافرة لبلى  -ارض احمد بخٌت   -ش مسجد اولٌاء الرحمن  25اط ودٌكور ، بجهة : عمار رلم عامه وتورٌدات فى مجال النش

عن تعبئة  92234برلم  23193335، لٌد فى  133330333عزٌز مورٌس عزٌز سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 عصافرة لبلً 45ٌمٌن من ش  22ش  23وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ، بجهة : عمار رلم 

عن مكتب  92337برلم  23193319، لٌد فى  133330333رامى احمد على دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 لسم -ش العمبه كلٌوباترا  19رحالت ، بجهة : خلؾ  

عن بماله  92324برلم  23193324، لٌد فى  133330333تامر عبدالمادر على دمحم ابوعجله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 لسم -جانوتى  -جافة ، بجهة : ش الجمهورٌة 

عن ورشه حداده  92285برلم  23193314، لٌد فى  133330333احمد انور احمد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ش طٌبه كامب شٌزار شرلى 44بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن تورٌدات  92283برلم  23193313، لٌد فى  1333330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم احمد ابراهٌم   -  86

 لسم -ش محطه االصالح  6كهربائٌة ، بجهة : 

عن  92235برلم  23193335، لٌد فى  133330333دمحم محروس عبداللطٌؾ عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 تماطع ش لنال المحمودٌة مع دمحم الدره الحضرة الجدٌدة تجارة سٌارات ، بجهة : حى المهندسٌن

عن مكتب رحالت ،  92256برلم  23193313، لٌد فى  133330333عادل دمحم جوده زلط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 االصالح المنتزه ثالث 16من ش  24بجهة : ش 

عن ورشه تصنٌع  92263برلم  23193311، لٌد فى  133330333 دمحم نصر دمحم عثمان امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  89

 ش ابن مإنس ؼبلاير الرمل 84الومٌتال بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن تجارة  92336برلم  23193318، لٌد فى  533330333محمود احمد على دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 لسم -صطفى كامل ش م 31شنط ، بجهة : 

عن معرض  92232برلم  23193335، لٌد فى  533330333امل محمود عبده على النمس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش الماهرة وناصٌة دمحم فرٌد سٌدي بشر 133موبٌلٌات ، بجهة : 

عن مكتب  92247برلم  23193336، لٌد فى  133330333كٌرلس مسعد جوده لروى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 عصافره لبلى 45من ش  33رحالت ، بجهة : المنتزه ش 

عن مصنع مالبس  92248برلم  23193336، لٌد فى  133330333سناء فكرى شاكر بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 ش سعد بن معاذ عزبه الملعه الرمل 14بشرط استصدار التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن مخبز  92323برلم  23193324، لٌد فى  133330333لسٌد عبدالحكٌم على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  94

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -نصؾ إلى ، بجهة : ش لمعى من ش عمل باشا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجارة الحدٌد عن  92253برلم  23193336، لٌد فى  53330333دمحم دمحم عبدالمجٌد الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لسم -ش مسجد التوبه من ش احمد ابوسلٌمان  16والبوٌات وتورٌد مواد البناء بالتجزئه ، بجهة : 

عن مكتب  92335برلم  23193326، لٌد فى  133330333عبدالمنعم فوزى عبدالمنعم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 لسم -سى الشارع الرئٌ -رحالت ، بجهة : ابٌس مشروع ناصر 

عن دراى كلٌن ، بجهة  92228برلم  23193334، لٌد فى  133330333احمد عادل السٌد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 لسم -سموحه  -ماٌو  14طرٌك  -: عمارة ب ابراج السراٌا 

عن بٌع  ادوات      92241برلم  23193336، لٌد فى  133330333احمد دمحم موسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 كهربائٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : ش الشٌماء متفرع من ش الزهور الحضرة الجدٌدة

عن مالبس  92345برلم  23193328، لٌد فى  133330333بسمه اسماعٌل خمٌس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 لسم -ش الملن  -المول التجارى  فلورانس مٌجا مول  S H 2جاهزة حرٌمى ، بجهة : المحل رلم 

عن  92343برلم  23193327، لٌد فى  233330333دمحم فتحى مصطفى السٌد عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

ش  -اسمٌن برج الٌ 6ش  1مركز تنمٌة مهارات بشرٌة ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : رلم 

 لسم -النصر 

عن كافٌه تٌن  92319برلم  23193321، لٌد فى  533330333دمحم احمد خضر الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش منصور فهمى من ش احمد لمحه 4اواى وبالستٌشن فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : شرلى 

عن  92263برلم  23193311، لٌد فى  1333330333عبد الحمٌد جمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو محمود -  132

 ش نوتردام د سٌون جلٌم الرمل 16المماوالت المتكامله ، بجهة : 

عن سوبر  92276برلم  23193312، لٌد فى  233330333شٌماء محمود حنفى عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 متفرع من جمال عبد الناصر سٌدى بشر بحرى 15ش  23كت ، بجهة : مار

عن عموم  92249برلم  23193336، لٌد فى  253330333محمود جمال محمود زٌاده زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش الشركه العربٌه الرمل 16التصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب  92314برلم  23193323، لٌد فى  13330333رأس ماله ،  نعمه ابراهٌم احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ،  -  135

 لسم -ش كلوت بن الحضرة المبلٌة  15رحالت بسٌارات الؽٌر ، بجهة : 

عن عموم  92337برلم  23193327، لٌد فى  5333330333دمحم صالح الدٌن على عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

ش الشجاع من ش محطه  1من المجموعه السادسه وماعدا المجموعه التاسعه عشر ، بجهة :  36الفمرة االستٌراد والتصدٌر ماعدا 

 لسم -السوق 

عن بالى  92349برلم  23193328، لٌد فى  533330333كرٌم السٌد على دمحم الدلونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 لسم -سموحه  -ج السوق التجارى الرئٌسى  48الزمه ، بجهة : محل ستٌشن ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص ال

عن بٌع  92336برلم  23193326، لٌد فى  533330333صباح دمحم عبدهللا احمد ابوسمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 لسم -المعمورة البلد لبلى  -ش موازى شارع التٌن  3مالبس ، بجهة : عمار رلم 

عن تجارة االجهزة  92331برلم  23193325، لٌد فى  53330333شمت جابر للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جابر ح -  139

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -ش لمعى  63الكهربائٌة واثاث فردانى ، بجهة : امام 

عن تفصٌل  92292 برلم 23193314، لٌد فى  133330333مرفت احمد عبد الخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 خلؾ سور المنطمه الحره المندره لبلى لسم المنتزه 33مالبس ، بجهة : ش 



 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 تحضٌر  92296برلم  23193314، لٌد فى  123330333دمحم عالء عباس خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -س  ابٌ -اكتوبر على الشارع الرئٌسى 6وتجهٌز وجبات ، بجهة : عزبه االولاؾ مدخل 

عن صٌد لٌه ،  92223برلم  23193333، لٌد فى  133330333احمد خالد احمد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش احمد صبرى متفرع من ش عبد الرحمن شكرى بولكلى الرمل 9بجهة : 

عن بٌع  92258برلم  23193313 ، لٌد فى 1333330333رٌمون جرجس اسكندر وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم-ؼبلاير  -ش حسن طوبار  17مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن مطعم فول  92268برلم  23193311، لٌد فى  73330333دمحم عبدالحمٌد بدوي فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش عبدالهادي الجزار سٌدي بشر بحرى 41وفالفل ، بجهة : 

عن  92353برلم  23193328، لٌد فى  1333330333دمحم حسن االتربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رضا محمود -  115

 لسم -مماوالت عمومٌة ، بجهة : ابٌس الثانٌة العرٌشه بجوار المطافى 

ماوالت عن م 92233برلم  23193334، لٌد فى  1333330333هٌثم السٌد دمحم عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم -الدور الثالث  -ش الجالء فٌكتورٌا  22عمومٌة ، بجهة : 

عن تدرٌب  92233برلم  23193335، لٌد فى  253330333فاطمه على شندي عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

ش سكٌنه بنت الحسٌن كفر  13:  وتنمٌة الموارد البشرٌة فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة

 عبده رشدي

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم السٌد الدمرداش دمحم احمد وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والتطوٌر العمارى والتورٌدات العمومٌة فى مجال  -  1

ٌة فى مجال االؼذٌة والمالبس واالجهزة الكهربائٌة والتوكٌالت التجارٌة واستصالح واستزراع االؼذٌة والمالبس وتورٌدات عموم

االراضى الزراعٌه والصحراوٌة والتشطٌبات المعمارٌة والتعبئه والتؽلٌؾ وتمسٌم االراضى وتؤجٌر سٌارات لحساب الؽٌر   ،رأس 

مماوالت العمومٌة والتطوٌر العمارى والتورٌدات العمومٌة فى ، عن ال 92316برلم  23193321،لٌدت فى  1233330333مالها   

مجال االؼذٌة والمالبس وتورٌدات عمومٌة فى مجال االؼذٌة والمالبس واالجهزة الكهربائٌة والتوكٌالت التجارٌة واستصالح 

اضى وتؤجٌر سٌارات لحساب واستزراع االراضى الزراعٌه والصحراوٌة والتشطٌبات المعمارٌة والتعبئه والتؽلٌؾ وتمسٌم االر

 لسم -دور اول علوى  -برج المإمنٌن  -الؽٌر ، بجهة : ش البكباشى العٌسوى 

الشركة المصرٌة للصناعه والتجارة سوجٌن عرفه / احمد دمحم عبدالستار عرفه وشركاه   شركة  ،  الصباؼه والتجهٌز  -  2

من المجموعه  36انواعها وعموم االستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة وصناعه المنسوجات وتجارتها والملبوسات والترٌكو بكافة 

السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر والتوكٌالت التجارٌة وماعدا ماٌتعلك باعمال الطباعه والكمبٌوتر   ،رأس مالها   

ارتها والملبوسات ، عن الصباؼه والتجهٌز وصناعه المنسوجات وتج 92352برلم  23193328،لٌدت فى  23333330333

من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر  36والترٌكو بكافة انواعها وعموم االستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة 

 لسم - 12أ ش الفٌزون بولكلى الدور الثالث شمه  86والتوكٌالت التجارٌة وماعدا ماٌتعلك باعمال الطباعه والكمبٌوتر ، بجهة : 

،لٌدت فى  4333330333فتح هللا وشركائه   شركة  ،   مطاعم وكافٌهات تمدٌم مؤكوالت ومشروبات    ،رأس مالها    دمحم -  3

الكائن مول ستٌى سكوٌر  15، عن مطاعم وكافٌهات تمدٌم مؤكوالت ومشروبات ، بجهة : المحل رلم  92275برلم  23193312

 لسم -احمد اسماعٌل  ش المشٌر -الموات المسلحه  -عمارات مصطفى كامل 



 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

4  - FABRIVA  دمحم عصام كامل منصور احمد وشرٌكه   شركة  ،  االستٌراد وتجارة المنتجات النسٌجٌه والتوكٌالت  -فبرٌفا

، عن االستٌراد وتجارة المنتجات النسٌجٌه  92253برلم  23193337،لٌدت فى  23333330333التجارٌة   ،رأس مالها   

ج تنظٌم برج المحروسة  3بالدور المٌزان بالعمار الكائن ش احمد حمدي  1نموذج  1، بجهة : الشمه رلم  والتوكٌالت التجارٌة

 بالسراي

 133330333جمال احمد محروس عبدالعال وشرٌكه   شركة  ،  تجارة الخضر والفاكهه بالجمله والعمولة   ،رأس مالها    -  5

حرؾ أ جمالون  29المحل رلم  6/1خضر والفاكهه بالجمله والعمولة ، بجهة : ، عن تجارة ال 92224برلم  23193334،لٌدت فى 

 بسوق الجملة للخضر والفاكهه بالنزهه

شركة دمحم جمعه عبدالمنعم لطب وشرٌكه   شركة  ،  تجارة اجهزة طبٌه ماعدا ما ٌتعلك بالكمبٌوتر وماعدا تجارة االدوٌة    -  6

، عن تجارة اجهزة طبٌه ماعدا ما ٌتعلك بالكمبٌوتر وماعدا  92334برلم  23193326،لٌدت فى  183330333،رأس مالها   

 لسم -طوسون  -تجارة االدوٌة ، بجهة : خلؾ مدرسة الزعٌم السادات 

برلم  23193335،لٌدت فى  133330333احمد دمحم عبدالهادى دمحم وشرٌكه   شركة  ،  ممهى عمومى   ،رأس مالها    -  7

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ش دمحم نجٌب  3ى عمومى ، بجهة : برج الصابرٌن ، عن ممه 92239

 23193325،لٌدت فى  1333330333سامح فوزى محمود حسن وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة   ،رأس مالها    -  8

 لسم -ابوسلٌمان  -ارض الخواجه ابراهٌم  23، عن المماوالت العمومٌة ، بجهة :  92328برلم 

 23193335،لٌدت فى  198330333جمال عبدالممصود ابراهٌم وشركائه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع االدوٌة   ،رأس مالها    -  9

بمشروع حدائك السراٌا شارع  27,  26,  25وبمٌزانٌن  28، عن تجارة وتوزٌع االدوٌة ، بجهة : المحل رلم  92243برلم 

 مدرسة الرٌادة سموحة

 153330333دمحم شلبً السٌد وشركاإها   شركة  ،  ادارة وتشؽٌل  المماصؾ والكافٌترٌات   ،رأس مالها    شركه حنان -  13

، عن ادارة وتشؽٌل  المماصؾ والكافٌترٌات ، بجهة : عزبة نوبار خورشٌد ش المدٌنة  92236برلم  23193335،لٌدت فى 

 المنورة الشهٌر بشارع عنتر امام منزل الحاج احمد تمام

ورثه مختار عبدالحمٌد السمان للبماله / عنهم / اٌمن مختار عبدالحمٌد السمان وشركاه   شركة  ،  محل بماله   ،رأس مالها    -  11

 لسم -باكوس  73، عن محل بماله ، بجهة : ش محطه السوق خلؾ  92339برلم  23193319،لٌدت فى  53330333

اعمال المماوالت ) الهدم ، البناء ، التشٌٌد ( واالستثمار العمارى   ،رأس مالها    الحسٌنى حماد وشرٌكه   شركة  ،  جمٌع -  12

، عن جمٌع اعمال المماوالت ) الهدم ، البناء ، التشٌٌد ( واالستثمار  92323برلم  23193321،لٌدت فى  13333330333

 لسم -ش عمر بن عبدالعزٌز من العٌسوى  67العمارى ، بجهة : 

،لٌدت  33330333الراضً دمحم زلٌم وشركاه للتجارة   شركة  ،  تجارة الخضر والفاكهه بالجمله  ،رأس مالها   حسن عبد -  13

حرؾ ب ش اللٌمون بسوق النزهه  37، عن تجارة الخضر والفاكهه بالجمله ، بجهة : محل رلم  92281برلم  23193313فى 

 للخضر والفاكهه

 AL TAHON FOR TRADING SALTED FISHالمملحه / خالد زهدى ، محمود طاحون  شركة الـ طاحون لتجارة االسمان -  14

. CO / KZ & MT      شركة  ،  إنشاء وتجهٌز وادارة المطاعم المتخصصه فى مجال االسمان المملحه بكافة انواعها   ،رأس مالها

المتخصصه فى مجال االسمان المملحه ، عن إنشاء وتجهٌز وادارة المطاعم  92246برلم  23193336،لٌدت فى  183330333

 لسم -سٌدى بشر  -ش البكباشى العٌسوى  26بكافة انواعها ، بجهة : المحل بالعمار رلم 

،لٌدت  1533330333سامح حسن حسٌن على المصرى وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامه والتشطٌبات  ،رأس مالها    -  15

متفرع من ش احمد عبد  12ت العامه والتشطٌبات ، بجهة : برج الراء ناصٌه ش ، عن المماوال 92271برلم  23193312فى 

 الوهاب الفلكى الراس السوداء الدور السادس علوى واجهه شمال الصاعد

 23193334،لٌدت فى  133330333سوسن سلٌم دمحم السباعى وشرٌكتها   شركة  ،  بٌع مالبس حرٌمى  ،رأس مالها    -  16

 الدور االول علوى مول سان استٌافنو جراند بالزا 127ن بٌع مالبس حرٌمى ، بجهة : ، ع 92229برلم 



 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

عمرو عبدالتواب عبدالصمد ابوزامل وشرٌكه   شركة  ،  التصمٌمات الهندسٌة والمعمارٌة وتصمٌمات الدٌكور واالشراؾ  -  17

، عن التصمٌمات الهندسٌة والمعمارٌة  92325برلم  23193324،لٌدت فى  2533330333على التنفٌذ   ،رأس مالها   

 لسم -رشدى  -ش رشدى  31وتصمٌمات الدٌكور واالشراؾ على التنفٌذ ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  شطب    23193333، وفى تارٌخ    29677دمحم محمود عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 3بتارٌخ  14362بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193334، وفى تارٌخ    71415ابراهٌم خمٌس ابراهٌم حمد الخبٌري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 4بتارٌخ  14368السجل  شطب بامر محو رلم 

   69344احمد جمال الدٌن دمحم االمٌن المشالن / صٌدلٌه الدكتور  احمد جمال الدٌن المشالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 4بتارٌخ  14365محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم تم    23193334، وفى تارٌخ 

تم محو/شطب السجل  شطب    23193334، وفى تارٌخ    9979محمود السٌد عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  2/ 4بتارٌخ  14371بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193334، وفى تارٌخ    37433 ابراهٌم ابراهٌم الرفاعً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم   - 5

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 4بتارٌخ 14369شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193334تارٌخ  ، وفى   71874عبدالعظٌم السباعى عبدالعظٌم متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 بسبب وفاه التاجر 2319/  3/ 4بتارٌخ  14373السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193334، وفى تارٌخ    3573جمال احمد محروس عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 ه سجل شركه تضامنوحل محل 2319/  3/ 4بتارٌخ  14367شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193335، وفى تارٌخ    83944شرٌؾ السٌد دمحم حسن مازن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 لفترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 5بتارٌخ  14375شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193335، وفى تارٌخ    37796البدري خلٌفه محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 5بتارٌخ  14376شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193337، وفى تارٌخ    25963دمحم محمود حسن حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 بسبب وفاه التاجر 2319 / 3/ 7بتارٌخ  14378شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193337، وفى تارٌخ    66924سعاد حسن عبد العزٌز مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 7بتارٌخ  14379السجل  شطب بامر محو رلم 



 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 محو/شطب السجل     23193337، وفى تارٌخ    36478ٌده برلم : عبد الحمٌد عبد هللا الصاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 7بتارٌخ  14377شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193313، وفى تارٌخ    29211منصور شفٌك ؼبلاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 13ٌخ بتار 14383شطب بامر محو رلم 

تم    23193313، وفى تارٌخ    61839عبدالحمٌد ابراهٌم شراكى عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 13بتارٌخ  14381محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193311، وفى تارٌخ    14572جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عثمان محمود سٌد دمحم  ،  تا   - 15

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 11بتارٌخ  143821شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    23193311، وفى تارٌخ    62892شولى بدوى بؽدادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لترن التجاره نهائٌا 2318/  3/ 11بتارٌخ  14383حو ر لم بامر م

تم محو/شطب    23193311، وفى تارٌخ    59696دمحم احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 2319/3/11فى  14384السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193312، وفى تارٌخ    78232،  سبك لٌده برلم : جمال دمحم مختار احمد على  ،  تاجر فرد     - 18

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 12بتارٌخ  14385شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193312، وفى تارٌخ    52759بٌٌر شولى حنا عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 12بتارٌخ  14388شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193312، وفى تارٌخ    73731اشرؾ رضانى ؼالى عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 12بتارٌخ  14386شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193313، وفى تارٌخ    82536تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  تامر حامد احمد دمحم الجٌار  ،    - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 13بتارٌخ  14393شطب بامر محو رلم 

تم    23193314، وفى تارٌخ    81751مبروكه دمحم منصور عثمان منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14395م 5سجل  شطب بامر محو رقمحو/شطب ال

تم محو/شطب    23193314، وفى تارٌخ    87936احمد ابراهٌم عبدالعزٌز عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14396السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193314، وفى تارٌخ    81466شٌماء احمد دمحم لناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14394شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193314 ، وفى تارٌخ   91326عبد الواحد ٌوسؾ سالمه عمبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14397السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193314، وفى تارٌخ    73261دمحم سلٌمان رمضان دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 جاره نهائٌالترن الت 2319/  3/ 14بتارٌخ  14393شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193314، وفى تارٌخ    75743محمود السعٌد فتوح حسن سمره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14391السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193314، وفى تارٌخ    93314احمد دمحم سمٌر السٌد عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14319السجل  شطب بامر محو رلم 



 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 محو/شطب السجل     23193317، وفى تارٌخ    27682سامح عبد المالن رٌاض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 17بتارٌخ  14433شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193317، وفى تارٌخ    73159عطٌه دمحم عطٌه فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 17بتارٌخ  14433شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193317، وفى تارٌخ    58228:  نشات صبحً فرج جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 31

 لترن التاجاره نهاائٌا 2319/  3/ 17بتارٌخ  14431شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193318، وفى تارٌخ    52812مٌنا عاطؾ خمٌس تاوضروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 18ٌخ بتار 14434السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193318، وفى تارٌخ    83882شرٌؾ فإاد عباس محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 18بتارٌخ  14437شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193318، وفى تارٌخ    84278ك لٌده برلم : احمد اسامه دمحم حلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 34

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 18بتارٌخ  14435شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193318، وفى تارٌخ    16557حسٌن شعبان حسٌن عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 18بتارٌخ  14413لم السجل  شطب بامر محو ر

تم محو/شطب    23193318، وفى تارٌخ    71861مرٌم حسن البنا سعد / البنا ترٌدنج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 18بتارٌخ   14459السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193318، وفى تارٌخ    73338دمحم فرؼلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عواطؾ البكرى    - 37

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/18فى  14458شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193319، وفى تارٌخ    64391عمرو عبد الفتاح امٌن عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/19فى  14462السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193319، وفى تارٌخ    36765امال علً مصطفً ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14411شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193319، وفى تارٌخ    9114مختار عبدالحمٌد السمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 بسبب وفاه التاجر 2319/3/19فى  14414شطب بامر محو رلم 

م محو/شطب السجل  ت   23193323، وفى تارٌخ    62461دمحم على عبد الحكم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/13فى  14415شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193323، وفى تارٌخ    87613نهال احمد رجب محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/23فى  14416السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193323، وفى تارٌخ    82558احسان فاروق سعٌد  دمحم جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 بسبب ترن التجارة نهائـٌا 2319/3/23فى  14417السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    23193321 ، وفى تارٌخ   66694دمحم نجاح دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/21فى  14418بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193324، وفى تارٌخ    29331على دمحم عادل عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 نهائٌابسبب ترن التجارة  2319/3/21فى  14423شطب بامر محو رلم 



 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    23193324، وفى تارٌخ    83318عمرو عبدالتواب عبدالصمد دمحم ابوزامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/24فى  14425محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    23193324وفى تارٌخ  ،   7197حسن عامر محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/24فى  14424بامر محو رلم 

تم    23193324، وفى تارٌخ    92235راندا صالح الدٌن الطحاوى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/24فى  14421محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193324، وفى تارٌخ    75689عالء الدٌن نبٌل دمحم شحاته المزاز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/24فى  14423السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    23193324، وفى تارٌخ    25733لٌده برلم :  دمحم السٌد نورالدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 53

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/24فى  14426بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193326، وفى تارٌخ    72545عصام على عبدالصمد سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 بسبب ترن التجارة نهائٌا  2319/3/26فى  14419السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193326، وفى تارٌخ    35739عادل حامد دمحم برجاس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/26فى  14433شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193326، وفى تارٌخ    67693د  ،  سبك لٌده برلم : زكرٌا شعبان ؼنٌم ابراهٌم  ،  تاجر فر   - 53

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/26فى  14428شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193327، وفى تارٌخ    79152السٌد عبدالحمٌد حموده دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/27فى  14431محو رلم شطب بامر 

تم محو/شطب    23193331، وفى تارٌخ    81277وفاء اسماعٌل ٌالوت اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/31فى  14434السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193331، وفى تارٌخ    47174نً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسن علً نصر دمحم المرٌ   - 56

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2319/3/31فى  14436السجل  شطب بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193333وفً تارٌخ ،   62688سبك لٌده برلم  حازم احمد دمحم محمود فراج  تاجر فرد ،، -  1

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23193333وفً تارٌخ ،   91857على جمال انور دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2333330333المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193334وفً تارٌخ ،   89452دمحم محمود دمحم حسن ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193334وفً تارٌخ ،   83774سبك لٌده برلم  دمحم هاشم دمحم عبدهللا على  تاجر فرد ،، -  4

 جنٌه   213330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23193334وفً تارٌخ ،   63742دمحم جمال دمحم دمحمٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   13333330333س المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   23193334وفً تارٌخ ،   89592ابوبكر بدوى عبدالموجود محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   233330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193334وفً تارٌخ ،   61336، سبك لٌده برلم جورج ادوارد نجٌب جرجس  تاجر فرد ، -  7

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193334وفً تارٌخ ،   51778محمود عبدهللا عبدالفتاح حمدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   213330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التؤشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193335وفً تارٌخ ،   66252سامح عادل رزق ٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   2333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193335وفً تارٌخ ،   75313ك لٌده برلم ولٌد رشدي عباس السٌد  تاجر فرد ،، سب -  13

 جنٌه   2533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193335وفً تارٌخ ،   76136ٌاسر سعد فتح هللا الخطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   533330333رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193335وفً تارٌخ ،   64383وحٌد فاروق دمحم عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   133330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  23193335وفً تارٌخ ،   64383اروق دمحم عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم وحٌد ف -وحٌد لتجارة وتورٌد اللحوم  -  13

 جنٌه   133330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  23193335وفً تارٌخ ،   25214نبٌل بمطر جادهللا ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193336وفً تارٌخ ،   82675جٌهان السٌد محمود حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193336وفً تارٌخ ،   17431مصطفى محمود الطنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  طارق -  16

 جنٌه   133330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  23193337وفً تارٌخ ،   85678دمحم احمد فإاد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193337وفً تارٌخ ،   78144مارى لمعى اسحاق فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193337وفً تارٌخ ،   51171السٌد عبدالفتاح حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  على -  19

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   23193337وفً تارٌخ ،   41866سامى مطر ابوزٌد ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 , وصؾ التؤشٌر:     23193337وفً تارٌخ ،   63774طه صالح على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   53333330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   23193337وفً تارٌخ ،   63774الذهبى لالستٌراد والتجاره / طه صالح على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم المكتب  -  22

 جنٌه   53333330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23193313وفً تارٌخ ،   49145عادل صبحى لبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   5333330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193313وفً تارٌخ ،   32798دمحم دمحم احمد على عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 ٌه جن  533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193313وفً تارٌخ ،   92227عاصم مصطفى محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   2333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193313وفً تارٌخ ،   15132دمحم عبد الحمٌد عبد الجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   72786االلهام للتورٌدات والمماوالت العمومٌة  / الهام عزت حسن ابورٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   2333330333ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعد  23193311

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193311وفً تارٌخ ،   58555دمحم على حسن على الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   58555للتجاره والتورٌدات   العامه / دمحم على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدل االسم التجارى الى العالمٌه  -  29

 جنٌه   5333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23193311تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس   23193311وفً تارٌخ ،   47313صٌدلٌه د/ باسم محمود ابراهٌم بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   53333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   23193312وفً تارٌخ ،   62722جاد مكرم للتجارة والمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -جاد مكرم جاد سعد  -  31

 جنٌه   2533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:  

تم تعدٌل   23193312وفً تارٌخ ،   62722جاد مكرم للبوٌات والحداٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -جاد مكرم جاد سعد  -  32

 جنٌه   2533330333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193312وفً تارٌخ ،   24254 توفٌك حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اشرؾ دمحم -  33

 جنٌه   453330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ تم تعدٌل رأس   23193312وفً تارٌخ ،   64641عصام دمحم امٌن احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23193312وفً تارٌخ ،   93373كافٌترٌا حبشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -حبشً ابوزٌد عامر حسن  -  35

 ه جنٌ  12333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  23193312وفً تارٌخ ،   93373تم تعدٌل االسم التجارى إلى / حبشى ابوزٌد عامر حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   12333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193312وفً تارٌخ ،   65115اٌسم عوض ابراهٌم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   133330333التؤشٌر:   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 , وصؾ   23193313وفً تارٌخ ،   66386دمحم رجائً دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   1333330333رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   23193313وفً تارٌخ ،   17431طارق مصطفى محمود الطنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   213330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193314وفً تارٌخ ،   76466ده برلم مصطفى ابوالمجد دمحم دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  43

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193314وفً تارٌخ ،   26357حسام فوزى عبدالحمٌد عطوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   5333330333المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس 

وفً تارٌخ ،   26357ٌعدل االسم التجارى الى / الحسام للرحالت حسام فوزى عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23193314

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193314وفً تارٌخ ،   83596صام على عثمان ؼرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ع -  43

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال ,  تم  23193314وفً تارٌخ ،   49142دمحم عبده عبد الممصود خٌر هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   3333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   49142ٌصحح االسم التجارى الى / دمحم عبده عبد الممصود اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   3333330333بح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص  23193314

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193317وفً تارٌخ ،   43135ساهر فوزى مجاهد داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193317وفً تارٌخ ،   88989م احمد انور احمد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  47

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193317وفً تارٌخ ،   82383مٌالد عٌاد اندراوس بسالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   753330333ٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193317وفً تارٌخ ،   41784دمحم  سمٌر دمحم دمحم البهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   133330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193317وفً تارٌخ ،   53588ده برلم عزه دمحم عبد السمٌع دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  53

 جنٌه   13333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193317وفً تارٌخ ،   33874ابراهٌم السٌد احمد هرٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   123330333المال لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس

وفً   64689تعدل االسم التجارى إلى / سودان لتجارة السٌارات / احمد عبدهللا دمحم سودان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 ٌه جن  253330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23193318تارٌخ ، 

تم   23193318وفً تارٌخ ،   64689سودان لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -احمد عبد هللا دمحم سودان  -  53

 جنٌه   253330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   64689عبدهللا دمحم سودان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  سودان لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌارات / احمد -  54

 جنٌه   253330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23193318



 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

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  23193318وفً تارٌخ ،   54599ماهر عبٌد ابراهٌم عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   2752تعدل االسم التجارى الى / الفخرى للتجاره / عادل فخرى امٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   533330333رأس ماله ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  23193318

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193318وفً تارٌخ ،   2752عادل فخرى  امٌن  احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  2752/ عادل فخرى امٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  تم تعدٌل االسم التجارى إلى / مإسسه فخرى لتصنٌع االخشاب -  58

 جنٌه   533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23193318وفً تارٌخ ، 

ٌل رأس المال , تم تعد  23193318وفً تارٌخ ،   88149عبدالعزٌز عالم سلطان حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193318وفً تارٌخ ،   25392محمود على بدوى الهوارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   2333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   23193319وفً تارٌخ ،   53512االسكندرٌة للتكنولوجٌا / وائل دمحم سعٌد محمود عرالً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1533330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193319وفً تارٌخ ،   91885رضا عبدالسالم دمحم عمارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193319وفً تارٌخ ،   23399جمال دمحم على هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   533330333له ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   23193319وفً تارٌخ ،   36645دمحم عصام عمر عمرعبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   133330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

سٌارات / احمد عبدالؽنى احمد دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده تم تعدٌل االسم التجارى إلى / عبدالؽنى موتورز لتجارة ال -  65

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   23193323وفً تارٌخ ،   59767برلم 

 جنٌه   13333330333،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193323ً تارٌخ ، وف  59767احمد عبدالؽنى احمد دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   13333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   59767تم اضافه االسم التجارى / عبدالؽنى موتورز لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   13333330333ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤش  23193323

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193323وفً تارٌخ ،   24952الحسٌنى على دمحم الجراح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   23333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   24952الحسٌنى على دمحم الجراح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -لى الجراح لٌموزٌن ٌعدل االسم التجارى ا -  69

 جنٌه   23333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23193323

تم   23193323وفً تارٌخ ،   24952لٌده برلم  تعدل االسم التجارى الى الحسٌنى على دمحم الجراح  تاجر فرد ،، سبك -  73

 جنٌه   23333330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال ,   23193323وفً تارٌخ ،   24952الحسٌن على دمحم حسٌن الجراح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   23333330333ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   23193323وفً تارٌخ ،   63292دمحم فرٌد محمود على المالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193323وفً تارٌخ ،   59979د ،، سبك لٌده برلم دمحم حسن برسً سلٌم  تاجر فر -  73

 جنٌه   33333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   59979تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   BARSI TRANSبرسى ترانس      -دمحم حسن برسً سلٌم      -  74

 جنٌه   33333330333ل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌ  23193323

تم تعدٌل رأس المال ,   23193323وفً تارٌخ ،   83967اٌمان على مدكور جاد الرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193321وفً تارٌخ ،   19581محمود عبدالحمٌد  عبدالعلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   2533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   23193321وفً تارٌخ ،   64538اٌمن حسنً توفٌك علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193321وفً تارٌخ ،   47523روبٌر وجٌه نعٌم عزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   2533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23193321وفً تارٌخ ،   76933الصمر للرحالت / منال دمحم مصطفى صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   533330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193321وفً تارٌخ ،   42523ضٌاء دمحم سامى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   2533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193324وفً تارٌخ ،   81111ممدوح مٌخائٌل مسعد بشاى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   233330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193324وفً تارٌخ ،   88143جمال عبدالمعطى دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23193324وفً تارٌخ ،   48962رائؾ مجدي السعٌد انطونٌوس دمٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   13333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193324وفً تارٌخ ،   84342دمحم على مهدى الجازوى عرابى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   263330333رأس ماله ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال ,   23193325وفً تارٌخ ،   73157عادل رجب عبدالعزٌز مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193325وفً تارٌخ ،   39536دمحم فرحات ابو الٌزٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193325وفً تارٌخ ،   82332مروان دمحم احمد العمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   5333330333ح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب



 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 رأس المال ,   23193325وفً تارٌخ ،   84835احسان ربٌع محمود الصعٌدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   13333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   23193325وفً تارٌخ ،   82319بك لٌده برلم مروة اسماعٌل عبدالموجود اسماعٌل  تاجر فرد ،، س -  89

 جنٌه   5333330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193325وفً تارٌخ ،   64986محمود فوزى زكى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   5333330333أس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193326وفً تارٌخ ،   63748عادل دمحم السٌد ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193326وفً تارٌخ ،   9333بك لٌده برلم السٌد على عبدالنبى عبده  تاجر فرد ،، س -  92

 جنٌه   53330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193327وفً تارٌخ ،   92336صباح دمحم عبدهللا احمد ابوسمره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   1533330333دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193327وفً تارٌخ ،   75313ولٌد رشدي عباس السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   23193328وفً تارٌخ ،   79348دل لتجارة الفاكهه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود دمحم ابوالعدل بخٌت / ابوالع -  95

 جنٌه   23333330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  23193328وفً تارٌخ ،   553مصطفى دمحم حسن مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193328وفً تارٌخ ،   85346هانى عدلى ؼالى رزق هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23193328وفً تارٌخ ،   91616حمود دمحم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبٌر م -  98

 جنٌه   553330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , تم تعدٌل   23193328وفً تارٌخ ،   33139عماد فاوي احمد محمود ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  23193328وفً تارٌخ ،   33139تصحٌح االسم التجارى الى / عماد فاوي احمد دمحم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   1333330333ه ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   23193331وفً تارٌخ ،   9567عبدالرحمن بن عوؾ للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   9567اد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدل االسم التجارى إلى / عزاز للمماوالت وعموم االستٌر -  132

 جنٌه   5333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23193331

ل , وصؾ تم تعدٌل رأس الما  23193331وفً تارٌخ ،   5137دمحم عبدالجواد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   253330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23193331وفً تارٌخ ،   87327دمٌان ٌوسؾ تادرس ؼبلاير  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193333وفً تارٌخ  92223احمد خالد احمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش احمد صبرى متفرع من ش عبد الرحمن شكرى بولكلى الرمل 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193333وفً تارٌخ  92221ى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امانى نصار دمحم المرس -  2

 لسم  -لوران  -ش دمحم البال تماطع ش هدى  22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193333وفً تارٌخ  92218فاطمه خلؾ سٌد حمد هللا سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -فلمنج  -ش مصطفى كامل  74لـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193333وفً تارٌخ  92219احسان مجاور شحوته مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

  -الـتؤشٌر:   ، ملن/ شعبان دمحم سلٌمان شارع حسن سمن متفرع من ش معرض خفاجه الرابعه الناصرٌة المدخل االول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193333وفً تارٌخ  82327عبدالرحمن محمود على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 -المنصورة  -الجامعه بالزا  -G 1الوحده  -المركز التجارى   -الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / ش جهان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193333وفً تارٌخ  92217،  سبك لٌده برلم     ضٌاء السٌد عدلى طلبه عطٌه ، تاجر فرد -  6

 لسم  -لوران  -ش عبدالجلٌل سعد متفرع من ش االلبال  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193333وفً تارٌخ  89325اسالم رفعت دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ش امٌن الخولى باكوس 35،   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193334وفً تارٌخ  92222دعاء سامً مرشدي السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الـتؤشٌر:   ، ش محمود حسنى من خالد بن الولٌد مٌامً 

تم  23193334وفً تارٌخ  41677سبك لٌده برلم    اسامه فتحى عبد الرازق الطٌبى/ صٌدلٌه د اسامه الطٌبى ، تاجر فرد ،   -  9

 شارع وجٌه باشا جناكلٌس 16تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193334وفً تارٌخ  92228احمد عادل السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -سموحه  -ماٌو  14طرٌك  -ابراج السراٌا ، عمارة ب 

تم تعدٌل العنوان ,  23193334وفً تارٌخ  91916عمر دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش احمد ابوسلٌمان  134االول /  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح ثالث فروع 

تم تعدٌل العنوان ,  23193334وفً تارٌخ  91916، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمر دمحم عمر مصطفى احمد زرندح -  12

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الثانً / شارع لنال المحمودٌة تحت مستشفى المنصورة بجوار البان حمادة

تعدٌل العنوان , تم  23193334وفً تارٌخ  91916عمر دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لنال المحمودٌة مع تماطع ش الترعه المنتزة بعزبة ابوسلٌمان 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، الثالث / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193334وفً تارٌخ  92225مارشٌلٌنو عاطؾ شاكر مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ة النبوي المهندس مندرة لبل وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المهداوي امام مدرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193334وفً تارٌخ  92231سالى دمحم طافور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش عبدالخالك ثروت  2، 



 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 , وصؾ  23193334وفً تارٌخ  51778محمود عبدهللا عبدالفتاح حمدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش ادٌب معمد السٌوؾ شماعة 33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193334وفً تارٌخ  92223مصطفى محمود دمحم محمود عطٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

  امام مستشفى الصدر المندرة لبلً 4من ش  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش النبوي المهندس رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193334وفً تارٌخ  92226بالل اشرؾ صالح دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ٌمٌن عصافرة لبلً 45من ش  5الـتؤشٌر:   ، عمار رلم تماطع ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193334وفً تارٌخ  92233هٌثم السٌد دمحم عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -الدور الثالث  -ش الجالء فٌكتورٌا  22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193334وفً تارٌخ  92227عاصم مصطفى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  -عصافرة لبلى  -ارض احمد بخٌت   -ش مسجد اولٌاء الرحمن  25الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193335وفً تارٌخ  92237احمد  دمحم رفاعً بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش بنً مسعود كلٌوباترا  15الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 23193335وفً تارٌخ  85678دمحم احمد فإاد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش النمٌب سعٌد احمد ابراهٌم زٌزٌنٌا 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193335وفً تارٌخ  92233فاطمه على شندي عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش سكٌنه بنت الحسٌن كفر عبده رشدي 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193335وفً تارٌخ  92235عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محروس عبداللطٌؾ  -  24

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حى المهندسٌن تماطع ش لنال المحمودٌة مع دمحم الدره الحضرة الجدٌدة

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 23193335وفً تارٌخ  92234عزٌز مورٌس عزٌز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 عصافرة لبلً  45ٌمٌن من ش  22ش  23الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193335وفً تارٌخ  92238جوزٌؾ ولسن عزمً بسطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 مكرر عزبة الجامع بجوار سنترال الحضرة  176الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193335وفً تارٌخ  25214دهللا ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل بمطر جا -  27

 ش صالح الدٌن السٌوؾ 69الـتؤشٌر:   ، شمه بالدور الثانً علوي عمار 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 23193335وفً تارٌخ  64383وحٌد فاروق دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ش الزمخشرى بجوار صٌدلٌه د/ دمحم اللبان 11الـتؤشٌر:   ، تعدل  الى / امام 

تم تعدٌل العنوان ,  23193335وفً تارٌخ  49653مصطفى عبدالرإؾ احمد ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 دور االرضى المنتزهوصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش الرحمه عزبه النخل خورشٌد ال

 23193335وفً تارٌخ  64383وحٌد فاروق دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -وحٌد لتجارة وتورٌد اللحوم  -  33

 ش الزمخشرى بجوار صٌدلٌه د/ دمحم اللبان 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل  الى / امام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193335وفً تارٌخ  92232النمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل محمود عبده على  -  31

 ش الماهرة وناصٌة دمحم فرٌد سٌدي بشر 133الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193336وفً تارٌخ  74518ابراهٌم هارون الرشٌدي ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل الى برج درٌم هاوس ش الجزارٌن متفرع من مصطفى كامل الراس السوداء 



 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 , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  92247كٌرلس مسعد جوده لروى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 عصافره لبلى 45من ش  33الـتؤشٌر:   ، المنتزه ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193336وفً تارٌخ  56213 دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدهللا -  34

 المنطمة الصناعٌة الرابعه برج العرب 29بلون  13، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن فى / لطعه االرض رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  92253برلم     دمحم دمحم عبدالمجٌد الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  35

 لسم  -ش مسجد التوبه من ش احمد ابوسلٌمان  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  92241احمد دمحم موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش الزهور الحضرة الجدٌدةالـتؤشٌر:   ، ش الشٌماء متفرع من 

تم تعدٌل العنوان ,  23193336وفً تارٌخ  92245دٌنا دمحم وحٌد الدٌن عبد الرحٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 طرٌك الجٌش مٌامى لسم المنتزه 664وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  92243احمد مصطفى متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ش الطرٌك الدائري الجدٌد السٌوؾ شماعه  136الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  92249محمود جمال محمود زٌاده زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 ه الرملش الشركه العربٌ 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  53511تامر عاطؾ دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتؤشٌر:   ، برج الرحمه ش المدٌنه المنورة من ش دمحم عوض هللا العصافرة لبلً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  91533دمحم عبدالخالك عطٌه الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش عبدالسالم عارؾ لوران  215الـتؤشٌر:   ، تعدل الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193336وفً تارٌخ  56213دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

  -برج  العرب الجدٌده  -سوق الخٌر  35لعرب المجاورة التاسعه محل رلم ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / برج ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193336وفً تارٌخ  56213دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

لسم برج العرب الجدٌد )ونشاطه  35ق الخٌر محل رلم ، تم الؽاء الفرع الكائن فى / المجاورة التاسعه الحى السكنى االول سو

 لسم  -تورٌدات كهربائٌة واستٌراد وتصدٌر( 

تم تعدٌل العنوان ,  23193336وفً تارٌخ  84211ابراهٌم حسنى ابراهٌم عبده زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم -بحر مكرر شارع امٌر ال 26وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193336وفً تارٌخ  92244دمحم السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ، عصافره لبلى ش ملن حفنى بجوار مسجد االعتصام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193336وفً تارٌخ  92248سناء فكرى شاكر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش سعد بن معاذ عزبه الملعه الرمل 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193336وفً تارٌخ  92242عمر ماهر حسنى مصطفى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 سابما  45ش دمحم انور السادات ش  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193336وفً تارٌخ  75483اب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لمٌس السٌد دمحم طٌ -  48

 سبورتنج 1من طرٌك الحرٌة محل  291، تعدل الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193337وفً تارٌخ  52137سلوى سمٌر مٌخائٌل حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ش سٌؾ سٌدي بشر لبلً 66،    الـتؤشٌر:



 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 , وصؾ الـتؤشٌر:    23193337وفً تارٌخ  63691اسالم دمحم لرنً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 االصالح الفلكً 16من ش  15ش  15، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193337وفً تارٌخ  92251عاصم رشاد عبدالرحٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش االسراء والهدي متفرع من ش الزهور الحضرة  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193337وفً تارٌخ  92252شفٌمه عبدالمنعم نصر مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لفردوسالملن الفلكً برج اللإلإة بجوار مسجد ا 16الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193337وفً تارٌخ  12651ابراهٌم صبحً للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / شارع ابوالجود شارع صالح سالم محافظة االلصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193337فً تارٌخ و 41866سامى مطر ابوزٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع على باشا ابراهٌم سٌدي بشر 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193337وفً تارٌخ  41866سامى مطر ابوزٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 سوق الهداٌا - 119ى مدٌنه برج العرب محل رلم الـتؤشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن فى /* المجاورة االول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193337وفً تارٌخ  12651ابراهٌم صبحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ، افتتاح فرع كائن فى / شارع ابوالجود شارع صالح سالم محافظة االلصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193337وفً تارٌخ  12651جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم صبحى للرحالت ، تا -  57

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / شارع ابوالجود شارع صالح سالم محافظة االلصر

ؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 23193337وفً تارٌخ  12651الهدى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 افتتاح فرع كائن فى / شارع ابوالجود شارع صالح سالم محافظة االلصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193337وفً تارٌخ  12651مكتب الهدى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ، افتتاح فرع كائن فى / شارع ابوالجود شارع صالح سالم محافظة االلصر

تم تعدٌل العنوان ,  23193337وفً تارٌخ  75594دمحم عطٌة ابراهٌم عطٌه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش الخمسمائه عمومى العواٌد 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 23193337وفً تارٌخ  53811عماد عدلى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش مدٌنه فٌصل محل امام نمطه شرطه العصافره لسم المنتزه 43الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  23193313وفً تارٌخ  84797احمد احمد ٌسرى احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 متفرع من جمال عبد الناصر المنتزه ش محمود سلٌم 28وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193313وفً تارٌخ  49145عادل صبحى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 سٌدى جابر  -سموحه  -  311ش   7، الفرع الثانى / برج الطحان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193313وفً تارٌخ  49145 عادل صبحى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 لسم  -سموحه  - 311برج الصفا ش  1، الفرع الثالث / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193313وفً تارٌخ  49145عادل صبحى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم ن -سموحه  - 311برج الصفا ش  2 ، الفرع الرابع / محل  رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193313وفً تارٌخ  49145عادل صبحى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

س ، افتتاح رئٌسى اخر كائن مصنع عزبه حجازى خلؾ لرٌه عبد المجٌد سموحه سٌدى جابر ونشاطه مصنع مالبس فٌما عدا المالب

 خمسه االؾ جنٌه 5333والمهمات العسكرٌه وراس المال 



 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 , وصؾ الـتؤشٌر:    23193313وفً تارٌخ  49145عادل صبحى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

صنع مالبس فٌما عصافره لبلى المنتزه ونشاطه م 45ش المهاجرٌن من ش الواحد االحد من ش  36، افتتاح رئٌسى اخر مصنع 

 خمسه االؾ جنٌها 5333عدا المالبس والمهمات العسكرٌه وراس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193313وفً تارٌخ  92259هبه جمال احمد عرفه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

  -شمه  -االول  -كلٌوباترا  -ش عزٌز فهمى  43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193313وفً تارٌخ  92254سمٌر دمحم دمحم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حاتم -  69

 ش ابو بكر الصدٌك من ش الصاغ دمحم عبد السالم سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193313فً تارٌخ و 92258رٌمون جرجس اسكندر وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم -ؼبلاير  -ش حسن طوبار  17الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193313وفً تارٌخ  92256عادل دمحم جوده زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 االصالح المنتزه ثالث 16من ش  24، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193313وفً تارٌخ  92255بده عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌرة محمود ع -  72

 لسم  -طوسون  -مستشارٌن  16الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  23193313وفً تارٌخ  92257محمود حسن ماهر عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 شارع مصطفى دمحم صبري االبراهٌمٌه 15شٌر:   ، وصؾ الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193311وفً تارٌخ  92264احمد احمد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ش دمحم بشٌر الشندى موازى لشارع على هٌبه المنتزه 22، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193311وفً تارٌخ  92262تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ابراهٌم عبد العزٌز احمد لطب ، -  75

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابٌس ش حسٌن موسى رمل ثانى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  61433فاطمه عٌد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم  -لوران  -ش شعراوى  33نوان / الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالع

تم تعدٌل العنوان ,  23193311وفً تارٌخ  92269ماٌكل منٌر رزق هللا حنا فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  -الدور االول  -ش احمد لمحه  93وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193311وفً تارٌخ  92263لٌده برلم    عمرو محمود عبد الحمٌد جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  78

 ش نوتردام د سٌون جلٌم الرمل 16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  48312امٌن ابراهٌم امٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 مدٌنه الزهور لبلى المنتزه 13هندس برج رلم الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش النبوى الم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  92265ولٌد دمحم عبدالعزٌز عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ش خالد بن الولٌد مٌامً 115الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  92261لم    وجٌه دمحم البسٌونى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  81

 الـتؤشٌر:   ، ش فرن عوؾ ابٌس الثانٌه الرمل ثانى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  92263دمحم نصر دمحم عثمان امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ش ابن مإنس ؼبلاير الرمل 84الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193311وفً تارٌخ  49145عادل صبحى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 سموحه  سٌدى جابر 1تمسٌم الضرائب محل رلم  311ش  11، افتتاح اربع فروع / الفرع االول 



 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 , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  92267دمحم ممدوح مختار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -ش على هٌبه  42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  92268دمحم عبدالحمٌد بدوي فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 ش عبدالهادي الجزار سٌدي بشر بحرى 41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193311وفً تارٌخ  88242اسماء دمحم دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش دمحم فإاد جالل الدور االول المٌزان االبراهٌمٌه باب شرلى 57الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23193311وفً تارٌخ  92266حمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ش عمر بن الخطاب كوبري الناموس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23193311وفً تارٌخ  51247امجد دمحم منٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 بن ش عباسى من زٌن العابدٌن محرم 3تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193312وفً تارٌخ  92273ناصر عبدالحافظ عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 3ٌوبات سابما شمه  -ش سٌؾ الٌزل  28الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193312وفً تارٌخ  92273دمحم احمد ابراهٌم موسى موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم ن -كلٌوباترا  -ش العمبه  26وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193312وفً تارٌخ  92272عمرو مصطفى السٌد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 عماره تمر حنه ش الهٌلتون سٌدى جابر 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193312وفً تارٌخ  48312ٌاد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى حلمى ع -  92

 عصافره لبلى المنتزه 33ناصٌه ش  45من ش 33مفتوحٌن على بعض برج الجوهره ش  4و3، توضٌح العنوان الىمحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193312وفً تارٌخ  92276   شٌماء محمود حنفى عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  93

 متفرع من جمال عبد الناصر سٌدى بشر بحرى 15ش  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193312وفً تارٌخ  92274دمحم جمال عبد الحمٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 البكاتوشى شمه الدور الثالث المنتزهش النصر     عزبه  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193312وفً تارٌخ  92278ماجده السٌد على صالح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 ش  التعاون      متفرع من محطه السوق باكوس الرمل 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23193312وفً تارٌخ  92277ٌده برلم    امٌن دمحم  امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  96

 ش احمد العبانى من ش سلٌمان الفارسى لسم المنتزه 13عصافره بحرى 

تم تعدٌل العنوان ,  23193313وفً تارٌخ  92279احمد خلؾ هللا عبدالمجٌد عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ش هدي االسالم سٌدي بشر لبلً 136لـتؤشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193313وفً تارٌخ  92283دمحم اسماعٌل عبدالعزٌز زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 مع ش الترعه امام حلوانى اللإلإة  23الـتؤشٌر:   ، تماطع ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193313وفً تارٌخ  83843سبك لٌده برلم     دمحم زكرٌا دمحم معوض ، تاجر فرد ،  -  99

  - 3ش دمحم نجٌب من عمبه بن نافع المحروسة الجدٌدة محل رلم  3، 

 83843تعدل االسم التجارى الى / مكتب دمحم زكرٌا دمحم معوض لنمل الموتى ) حانوتً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

  - 3ش دمحم نجٌب من عمبه بن نافع المحروسة الجدٌدة محل رلم  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23193313وفً تارٌخ 



 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 , وصؾ  23193313وفً تارٌخ  92282فتحى فتحى دمحم المماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 سٌوؾ بالدور االرضً ش بورسعٌد ال 26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193313وفً تارٌخ  92284دمحم حافظ دمحم حافظ رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -ش ابراهٌم حسن مع ش مصطفى كامل  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193313وفً تارٌخ  92283رلم    احمد دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  133

 لسم  -ش محطه االصالح  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  92285احمد انور احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش طٌبه كامب شٌزار شرلى 44الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  66671صبحى فاٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شكرى -  135

 الماهرة سٌدي بشر لبلً  33ش مسجد لطب من ش  14الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 23193314وفً تارٌخ  75799وجٌه جابر زكى معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -مٌامى  -متفرع من ش جمال عبدالناصر  57امتداد ش  28الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  92294حسن مصطفى حسن السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 سٌدى بشر لبلى لسم المنتزه ش مسجد الصداله 5 93الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  92292مرفت احمد عبد الخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 خلؾ سور المنطمه الحره المندره لبلى لسم المنتزه 33الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  26357ٌده برلم    حسام فوزى عبدالحمٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  139

 لسم  -بملن / حلمى عبدالرحمن الماضى  -طرٌك الحرٌة  322الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان إلى / 

وفً تارٌخ  26357ٌعدل االسم التجارى الى / الحسام للرحالت حسام فوزى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

بملن / حلمى عبدالرحمن  -طرٌك الحرٌة  322تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان إلى /  23193314

 لسم  -الماضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193314وفً تارٌخ  92291السٌد دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -به فتى خلؾ شركة المنتجات المعدنٌة ، عز

تم تعدٌل  23193314وفً تارٌخ  92286محمود رمضان عبد الحمٌد حامد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نهاٌه ش احمد عبد الوهاب امام مدرسه النٌل الخاصه الراس السوداء

وفً  92293رٌد لطع ؼٌار السٌارات / عبدهللا ابراهٌم عبدهللا المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المصراوى لتو -  113

 لسم -سٌدى بشر  -ارض الفضالى  -برج روضٌناه 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم  23193314تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  83663برلم     هانى حامد احمد دمحم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  114

 أ  تنظٌم مٌدان عرابى برج الفارس المنشٌه 6الدور السادس بالعمار رلم  3نموذج رلم  28الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314خ وفً تارٌ 92293احمد دمحم سعٌد معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش خلٌل الخٌاط مصطفى كامل 35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  2814حسن  على حسن الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش صبحً عبدالرحمن من ش زٌنه سٌدي بشر  13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  66443حسن علً حسن علً عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 تعاونٌات سموحة 137الدور االول عمار  12الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / شمه رلم 



 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 , وصؾ  23193314تارٌخ وفً  92288السٌد لرنه بصٌلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ش رٌاض باشا من الفتح صفر 37الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  66443تعدل االسم التجارى الى / مإسسة حسن على حسن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 تعاونٌات سموحة 137الدور االول عمار  12ه رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / شم 23193314

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  92295هدى صبحى تاج بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 شارع ترعه المحمودٌه الرمل خورشٌد 171الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193314وفً تارٌخ  76466لٌده برلم    مصطفى ابوالمجد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  121

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى حجر النواتٌه خلؾ مدرسه البكاتوشى الرمل

وفً  92289المصطفى للسلوفان والتكسٌر والتلزٌك / مصطفى دمحم اسحك عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 -سٌدى بشر لبلى  -ش عبدهللا بن مسعود متفرع من ش الماهره  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23193314تارٌخ 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193314وفً تارٌخ  92296دمحم عالء عباس خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم -ابٌس   -الشارع الرئٌسىاكتوبر على  6الـتؤشٌر:   ، عزبه االولاؾ مدخل 

تم  23193314وفً تارٌخ  92297ابو الوفا للتصدٌر / احمد ابو الوفا محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ممفٌس شرلى 59تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193317تارٌخ  وفً 22588ولٌم رٌاض عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 العصافره لبلى لسم المنتزه 45الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى ش الشهٌد مصطفى راؼب عوض من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193317وفً تارٌخ  92333عزة رجب عبدالحافظ فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم -زله ابوسعده بجوار لهوه عطٌه الـتؤشٌر:   ، ش ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193317وفً تارٌخ  33874ابراهٌم السٌد احمد هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 ش صالح الدٌن ابو لٌر لسم المنتزه 14الـتؤشٌر:   ، تعدل ا  لعنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193317وفً تارٌخ  92298سبك لٌده برلم    حنان احمد محمود عبده ، تاجر فرد ،   -  128

 ش اللواء حسن كامل العصافره بحرى 24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193317وفً تارٌخ  92331احمد اشرؾ احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 جمٌله بو حرٌد الرملش مصطفى شعبان من  124الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193317وفً تارٌخ  92299دمحم عربى حسنى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم -كفر عبده  -مصطفى كامل  -ش خلٌل الخٌاط  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193317رٌخ وفً تا 92333عاٌده مهدى عطا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -سابا باشا  -أ الدكتور صابونجى  18الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193317وفً تارٌخ  92332سٌؾ الدٌن خمٌس ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -لس ش عبدالحمٌد محفوظ متفرع من ش اط 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193318وفً تارٌخ  92336محمود احمد على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم  -ش مصطفى كامل  31الـتؤشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 23193318وفً تارٌخ  92335دمحم جابر حسن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -فٌكتورٌا  -ش نجٌب البستانى  16الـتؤشٌر:   ، 



 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

تعدل االسم التجارى الى الوكٌل لتاجٌر السٌارات وخدمه لٌموزٌن / سعد عبد السمٌع مرسى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  135

 3ش االلبال شمه  29دٌل العنوان إلى / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تع 23193318وفً تارٌخ  85923برلم    

 لسم  -الدور الثانى 

وفً  85923الوكٌل لتجارة السٌارات وخدمه اللٌموزٌن / سعد عبدالسمٌع مرسى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -الدور الثانى  3بال شمه ش االل 29تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى /  23193318تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193318وفً تارٌخ  88149عبدالعزٌز عالم سلطان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

  -بهٌج  -الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / ش عتاب بجوار عمارة المجلس المدٌم 

/ مإسسه فخرى لتصنٌع االخشاب / عادل فخرى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تم تعدٌل االسم التجارى إلى -  138

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان النشاط الى ارض دوٌدار خلؾ الصرؾ  23193318وفً تارٌخ  2752

 الصحى امام مدرسه الشهٌد احمد حمدى خورشٌد لسم المنتزه

وفً تارٌخ  2752سم التجارى الى / الفخرى للتجاره / عادل فخرى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدل اال -  139

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان النشاط الى ارض دوٌدار خلؾ الصرؾ الصحى امام مدرسه  23193318

 الشهٌد احمد حمدى خورشٌد لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193318وفً تارٌخ  2752فخرى  امٌن  احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل  -  143

 الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان النشاط الى ارض دوٌدار خلؾ الصرؾ الصحى امام مدرسه الشهٌد احمد حمدى خورشٌد لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193319وفً تارٌخ  51171لٌده برلم     على السٌد عبدالفتاح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  141

 العصافره لبلى بجوار كافترٌا اللوتس 45من ش  33الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى ثانى عمار ش 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 23193319وفً تارٌخ  92313فادى جمٌل وسٌلى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم  -السٌوؾ  -الـتؤشٌر:   ، ش ولى سبرنج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193319وفً تارٌخ  92337رامى احمد على دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -ش العمبه كلٌوباترا  19الـتؤشٌر:   ، خلؾ  

تم تعدٌل العنوان ,  23193319وفً تارٌخ  64833ٌده برلم    تامر اسماعٌل ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  144

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن برج العرب الجدٌده الحى السكنى مول الروضه برج العرب

تم تعدٌل العنوان ,  23193319وفً تارٌخ  64833تامر اسماعٌل ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى برج العرب الجدٌده الحى السكنى االول مول الروضه التجارى برج العرب وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193319وفً تارٌخ  92338وائل نبٌل حبٌب اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر   157الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193319وفً تارٌخ  27289الؽاء االسم التجارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 لسم  -مٌامى  -ش صالح الدٌن شعبان  48، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم  23193319وفً تارٌخ  27289ده برلم    تعدل االسم التجارى إلى مكتب صبرى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  148

 لسم  -مٌامى  -ش صالح الدٌن شعبان  48تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193319وفً تارٌخ  27289صبرى رجب عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -مٌامى  -ش صالح الدٌن شعبان  48عدٌل العنوان إلى / الـتؤشٌر:   ، تم ت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193319وفً تارٌخ  91482عمرو خالد عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -ش جابر مبارن  2الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن فى /  



 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 , وصؾ  23193323وفً تارٌخ  92311سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر السٌد شعبان  -  151

 لسم  -خلؾ كافترٌا زمزم  -الـتؤشٌر:   ، ش حجر النواتٌه البر المبلى البكاتوشى 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 23193323وفً تارٌخ  63723عادل عبد الباسط دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -المعمورة  -بحرى المالهى  13الـتؤشٌر:   ، ٌعدل العنوان إلى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193323وفً تارٌخ  92312حسام عالء حسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم -باكوس   -ش عثمان محرم  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193323وفً تارٌخ  6193ام دمحم عبد العزٌز جمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عص -  154

 لسم  -العجمى  -من ش خٌرى بجوار مسجد الحاج دمحم عبدالعزٌز  2605الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193323وفً تارٌخ  92313لٌده برلم    محمود بدوى زٌان امام ، تاجر فرد ،  سبك  -  155

 لسم  -المعمورة  -طوسون  -بجوار مسجد بالل بن رباح  16الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193323وفً تارٌخ  63292دمحم فرٌد محمود على المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -سابا باشا  -جلٌم  -ش ابراهٌم الحلبى  5تم تعدٌل العنوان إلى /  الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193323وفً تارٌخ  92314نعمه ابراهٌم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم  -ش كلوت بن الحضرة المبلٌة  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193323وفً تارٌخ  92315تلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب احمد حسٌن التول -  158

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  - 8الـتؤشٌر:   ، مساكن الموات المسلحه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193321وفً تارٌخ  92318ٌاسمٌن صبرى دمحم محمود ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم  -ثروت  -ش عبدالحمٌد الدٌب  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193321وفً تارٌخ  81185مٌنا صبحى شحاته زكى عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم اضافه السمه التجارٌة للرئٌسى االخر / كٌروترٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193321وفً تارٌخ  92317فتٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مروه فتٌحه محمود -  161

 ش مٌدان سانت جٌنى كفر عبده سٌدى جابر 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193321وفً تارٌخ  89767عٌد عبدالحلٌم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -خلؾ معهد دمحم رجب االزهرى  -اكتوبر  6ؤشٌر:   ، تم تعدٌل  العنوان إلى / خورشٌد البحرٌة ش الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193321وفً تارٌخ  64538اٌمن حسنً توفٌك علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم  -برج البالج  -اصر المندرة بحرى من جمال عبدالن 252الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العناون إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193321وفً تارٌخ  92319دمحم احمد خضر الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش منصور فهمى من ش احمد لمحه 4الـتؤشٌر:   ، شرلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193321وفً تارٌخ  92321احمد مصطفى منصور فالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش عبد الفتاح الصعٌدى 51صفحه  1الـتؤشٌر:   ، تمسٌم الشركه المتحده لالسكان والتعمٌر بحوض برٌه ابو لٌر الفولانى نمره 

وصؾ الـتؤشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 23193321وفً تارٌخ  43375جرجس لمعى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

  -ش الرحمه عزبه الرحمه ملن / لمعى سعٌد  5، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23193324وفً تارٌخ  92326دمحم سعٌد عبدالرحٌم ابراهٌم الشاهٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 لسم  -اجد من ش المشٌر احمد اسماعٌل ش بن م 25وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼرفه من الشمه ٌسار المدخل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23193324وفً تارٌخ  92322هدى جمال حنفى عبدالعال لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش سٌؾ تماطع ش دمحم فرٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193324وفً تارٌخ  89997سبك لٌده برلم    نعمه دمحم دمحم على سلٌم ، تاجر فرد ،   -  169

 لسم  -العماروة الكبرى  -ش صدٌك  65الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193324وفً تارٌخ  25733دمحم السٌد نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم  -برج االوائل  -تعدٌل العنوان إلى / ش ملن حفنى المندرة بحرى ، تم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193324وفً تارٌخ  92324تامر عبدالمادر على دمحم ابوعجله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 لسم  -جانوتى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الجمهورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193324وفً تارٌخ  88149، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالعزٌز عالم سلطان حسن -  172

 الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش عتاب بجوار عمارة المجلس المدٌم بهٌج

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 23193324وفً تارٌخ  88149عبدالعزٌز عالم سلطان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان  23193324وفً تارٌخ  49947احمد عبد المجٌد سٌد احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 ش صالح زهنى كامب شٌزار الدور االرضً 35, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193324وفً تارٌخ  74113ز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر فتحى عبدالعزٌ -  175

 ش االعشى سبورتنج 53الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193324وفً تارٌخ  74113ٌاسر فتحى عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 :   ، الؽاء الفرع الكائن سٌدى جابر ابراج المطن مٌدان فٌكتور عمانوٌل سموحهالـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193324وفً تارٌخ  92323السٌد عبدالحكٌم على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -الـتؤشٌر:   ، ش لمعى من ش عمل باشا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  74816 على اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم -  178

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -ش دمحم نجٌب  25الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  92327سعٌد فإاد خفاجى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 لسم  -مٌامى  -االرمن سابما  -ش بن مصلح   2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  92331جابر حشمت جابر للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -ش لمعى  63الـتؤشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  88277عٌاد سلٌمان فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سمٌر -  181

 لسم  -المندرة بحرى  -ش جمال عبدالناصر  432الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325 وفً تارٌخ 92329طارق احمد عبدالوارث احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 لسم  -زٌزٌنٌا  -ش مالن لٌن عمارة التؤمٌنات  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  92332نهى عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

  -شمه  -ش هدى االسالم  135الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  92333هناء على دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 لسم  -مكتب  -الـتؤشٌر:   ، السٌوؾ تماطع ش مصطفى نظٌؾ وعبدالرحمن زهدى 



 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 العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  42368دمحم عبد المنعم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 لسم  -لوران  -ش عبدالجلٌل سعد   7الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193325وفً تارٌخ  42368دمحم عبد المنعم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 ع الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفر

تم تعدٌل العنوان ,  23193326وفً تارٌخ  91385سعٌد عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

  -تنظٌم ش لنال المحمودٌة  174وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23193326وفً تارٌخ  92335عبدالمنعم فوزى عبدالمنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 لسم  -الشارع الرئٌسى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابٌس مشروع ناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193326وفً تارٌخ  69223احمد جمعه دمحم احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 لسم  -سٌدى بشر  595رفعت مع ش  الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / تماطع حسن

تم تعدٌل العنوان ,  23193326وفً تارٌخ  92336صباح دمحم عبدهللا احمد ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 لسم  -المعمورة البلد لبلى  -ش موازى شارع التٌن  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193327وفً تارٌخ  85461هٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر السٌد عبدالعال السٌد شا -  191

 لسم  -الحضرة الجدٌده  -ش مسجد عبدالعلٌم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

م تعدٌل العنوان , ت 23193327وفً تارٌخ  92337دمحم صالح الدٌن على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم  -ش الشجاع من ش محطه السوق  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193327وفً تارٌخ  62386ابراهٌم دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 لسم  -ش مصطفى كامل  386، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193327وفً تارٌخ  92341ٌح زكا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بٌتر السا -  194

 لسم  -بجوار صٌدلٌة ولٌد  -الـتؤشٌر:   ، ارض فرعون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193327وفً تارٌخ  92342اشرؾ دمحم دمحم الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم  -ش احمد فهٌم بجوار مستشفى ابولٌر المركزى  97ٌر:   ، الـتؤش

تم تعدٌل العنوان ,  23193327وفً تارٌخ  85273ابراهٌم موسى  ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 لسم  -المندرة البحرٌة  -ش جمال عبدالناصر  412وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23193327وفً تارٌخ  92339اٌهاب على دمحم محمود الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 لسم  -ش الشٌخ السٌد رمضان من ش دمحم نجٌب  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23193327 وفً تارٌخ 61728اسامة احمد دمحم مرسى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 لسم  -ش دمحم حسن ؼزالن  34وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23193327وفً تارٌخ  92343دمحم فتحى مصطفى السٌد عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم  -النصر ش  -برج الٌاسمٌن  6ش  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193327وفً تارٌخ  85989فٌفٌان صفوت معوض مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 لسم -رشدى  -كفرعبده  -ش دمحم دروٌش الدٌب  29وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23193327وفً تارٌخ  92344لٌده برلم     البحراوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك -  231

 لسم -بملكه  -ش النبوى المهندس  13عمار  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، المندرة المحل رلم 



 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 العنوان ,  23193327وفً تارٌخ  92344البحراوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

ونشاطه / استٌراد وتصدٌر وفما للموانٌن والمرارات المنظمه لذلن  -ملن / دمحم السٌد الشربٌنى  -اجا  -ٌر:   ، البٌلوق وصؾ الـتؤش

  -واصالح اجهزة كهربائٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193327وفً تارٌخ  92343احمد فتحى ابراهٌم الكرارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 لسم ح -سموحه  -السوق التجارى الرئٌسً  13شٌر:   ، محل رلم الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193328وفً تارٌخ  92349كرٌم السٌد على دمحم الدلونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسم -سموحه  -ج السوق التجارى الرئٌسى  48الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193328وفً تارٌخ  92346مود الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جٌهان عبدالفتاح مح -  235

 لسم  - SH  8الـتؤشٌر:   ، المركز التجارى فلورانس مٌجا مول ش الملن محل رلم 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 23193328وفً تارٌخ  92348ادهم عزت دمحم ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 لسم  -سٌدى بشر  -ش خالد بن الولٌد  56الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193328وفً تارٌخ  92345بسمه اسماعٌل خمٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 لسم -ش الملن  -المول التجارى  فلورانس مٌجا مول  S H 2الـتؤشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193328وفً تارٌخ  92353رضا محمود دمحم حسن االتربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 لسم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابٌس الثانٌة العرٌشه بجوار المطافى 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 23193328وفً تارٌخ  73628صفاء طه عطٌه شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 لسم  -سموحه  -ش اسماعٌل سرى  47الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193328وفً تارٌخ  92351ولٌد محمود حمٌده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 فى الممر لسم الرمل 19ش مصطفى كامل محل رلم  43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193328وفً تارٌخ  92347ابتسام احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 جمال عبد الناصر سٌدى بشر 113، المنتزه ش خلؾ 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 23193328وفً تارٌخ  75579عماد ابراهٌم السٌد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 شارع مصطفى دمحم اسماعٌل ـ االزارٌطه ـ لسم 11بالعمار رلم   7الـتؤشٌر:   ، توضٌح العنوان إلى /محل رلم 

تم  23193331وفً تارٌخ  58957صبرى عبدالرازق صبرى حسنٌن / مإسسه صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 لسم  -سابا باشا  -ش عبدالسالم عارؾ  59م تعدٌل العنوان إلى / تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193331وفً تارٌخ  91415مصطفى احمد ابوالفتوح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم  -السٌوؾ شماعه  -ن ش اشرؾ محمود عبدالسالم متفرع من ش دمحم عثما 44الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

 58957تعدل االسم التجارى إلى / صبرى عبدالرازق صبرى حسانٌن / مإسسه صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم  -سابا باشا  -ش عبدالسالم عارؾ  59تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى /  23193331وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23193331وفً تارٌخ  62432دمحم عبد الخالك عبده عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم  -سموحه  -الدور الثانى  23شمه رلم  -تعاونٌات سموحه  132الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23193331وفً تارٌخ  92353سبك لٌده برلم     على عادل على عبدالفتاح عباس ، تاجر فرد ،  -  217

 لسم  -المندرة لبلى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش النبوى المهندس بجوار فٌال شبل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193331وفً تارٌخ  65366منى دمحم دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم  -سٌدى بشر  -تعدٌل العنوان إلى / ش دار السالم من دمحم عبدالسالم  ، تم



 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 العنوان , وصؾ  23193331وفً تارٌخ  42743عبدالرازق السٌد مجاهد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 لسم  -المندرة بحرى  -ش جمال عبدالناصر  443الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم حذؾ 23193333وفً تارٌخ  83575دمحم سٌد دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم 23193333وفً تارٌخ  75341برلم   زكى احمد دمحم السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  2

 تعدٌل النشاط إلى / تورٌد وصٌانه والمحمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193334وفً تارٌخ  51778محمود عبدهللا عبدالفتاح حمدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ن اواىالتؤشٌر:  تعدل النشاط الى / بٌع لهوة تٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193335وفً تارٌخ  25214نبٌل بمطر جادهللا ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدل الى / مماوالت عمومٌة

تم 23193335وفً تارٌخ  64383وحٌد فاروق دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -وحٌد لتجارة وتورٌد اللحوم  -  5

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى تجارة وتورٌد اللحوم البلدي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193335وفً تارٌخ  64383وحٌد فاروق دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر:  تعدل الى تجارة وتورٌد اللحوم البلدي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193335وفً تارٌخ  49653د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبدالرإؾ احمد ابواحم -  7

 التؤشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع عالفه لطاعى

تم تعدٌل النشاط , 23193336وفً تارٌخ  74518ابراهٌم هارون الرشٌدي ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 شاط الى / مصنع مالبس جاهزةوصؾ التؤشٌر:  تعدٌل الن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  85138باتعه خمٌس السٌد محمود الشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع ادوات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  83736وسٌم عبد المالن ذكى عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط / بٌع فرم جبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  82454احمد عبدالاله احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع دواجن مجمده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  91488دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماء مجدى احمد ابراهٌم -  12

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تورٌد وتجارة مستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الؽٌر

النشاط , وصؾ التؤشٌر:   تم تعدٌل23193336وفً تارٌخ  89621دمحم حسنى احمد دمحم بكار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 اضافه نشاط مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  91533دمحم عبدالخالك عطٌه الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر:  تعدل الى / المماوالت العمومٌة واعمال الٌكترومٌكانٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  82675فرد ،  سبك لٌده برلم    جٌهان السٌد محمود حسن ، تاجر -  15

 التؤشٌر:  اضافه نشاط تجاره وتورٌد المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193337وفً تارٌخ  41866سامى مطر ابوزٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 صدٌر من الرئٌسًالتؤشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد والت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193337وفً تارٌخ  63774طه صالح على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 اضافة نشاط / تورٌد ادوات صناعٌه والخدمات الصناعٌه ماعدا مهمات االمن الصناعى وماعدا االمن والحراسة

تم 23193337وفً تارٌخ  63774تجاره / طه صالح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المكتب الذهبى لالستٌراد وال -  18

تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد ادوات صناعٌه والخدمات الصناعٌه ماعدا مهمات االمن الصناعى وماعدا 

 االمن والحراسة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193337وفً تارٌخ  53811م   عماد عدلى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  19

 تعدل النشاط الى مكتب تورٌد ادوات مكتبٌه فٌماعدا كل ماٌتعلك بالطباعه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193337وفً تارٌخ  75594دمحم عطٌة ابراهٌم عطٌه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ل الى مستلزمات انتاج داجنًالتؤشٌر:  تعد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  82746دمحم فتحى امٌن موسى شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

وفً  82746لٌده برلم   تعدل االسم التجارى لٌصبح / ألٌكس مٌتالز لالستٌراد والتصدٌر / دمحم شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد23193313تارٌخ 

وفً تارٌخ  82746تعد ل االسم      التجارى الى / ألٌكس مٌتالز للتصدٌر / دمحم شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ٌرادتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  حذؾ نشاط االست23193313

تم تعدٌل النشاط , 23193313وفً تارٌخ  84797احمد احمد ٌسرى احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التؤشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع مالبس جمله

لتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا23193313وفً تارٌخ  49145عادل صبحى لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافه نشاط تصنٌع وبٌع مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  89866مصطفى عبدالعال دمحم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع وتصنٌع كافه ماٌصنع من العجٌن عدا البسكوٌت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193311وفً تارٌخ  39149صموئٌل ماهر حنا باخوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط البوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193311وفً تارٌخ  78397ابراهٌم دمحم حسٌن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تورٌدات مواد كٌماوٌة وخدمات نظافة اضافه نشاط

وفً تارٌخ  72786االلهام للتورٌدات والمماوالت العمومٌة  / الهام عزت حسن ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  حذؾ نشاط الخدمات المالحٌه23193311

تم تعدٌل النشاط 23193312وفً تارٌخ  93373ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كافٌترٌا حبش -حبشً ابوزٌد عامر حسن  -  33

 , وصؾ التؤشٌر:  تعدل النشاط الى تحضٌر وبٌع المشروبات  الساخنه و البارده وبٌع جاتوهات

تم 23193312ٌخ وفً تار 93373تم تعدٌل االسم التجارى إلى / حبشى ابوزٌد عامر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل النشاط الى تحضٌر وبٌع المشروبات  الساخنه و البارده وبٌع جاتوهات



 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 النشاط , وصؾ 23193312وفً تارٌخ  92138عمر حاتم دمحم البسٌونً لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 طعمالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / م

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193313وفً تارٌخ  63119هاشم احمد هاشم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدل النشاط الى / ورشة تشؽٌل معادن ولحام بالكهرباء

اط , وصؾ التؤشٌر:  حذؾ تم تعدٌل النش23193313وفً تارٌخ  36347خالد ٌحًٌ عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 نشاط / المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  42412صموئٌل بخٌت عزٌز بالمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التؤشٌر:  تعدل الى / بماله جافه وعطارة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193314وفً تارٌخ  76466مصطفى ابوالمجد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193314وفً تارٌخ  2814حسن  على حسن الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدٌل النشاط الى / مكتب تورٌد اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193317وفً تارٌخ  52391، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم عبد العزٌز جعفر  -  38

 اضافه نشاط تصدٌر حاصالت زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193317وفً تارٌخ  33874ابراهٌم السٌد احمد هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وات تجمٌل ومنظفات وورق منادٌلالتؤشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع اد

وفً  64689تعدل االسم التجارى إلى / سودان لتجارة السٌارات / احمد عبدهللا دمحم سودان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر23193318تارٌخ 

تم 23193318وفً تارٌخ  64689سودان لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ان احمد عبد هللا دمحم سود -  41

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

وفً تارٌخ  64689سودان لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌارات / احمد عبدهللا دمحم سودان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر23193318

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193318وفً تارٌخ  2752عادل فخرى  امٌن  احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدل النشاط لٌصبح ورشه نجاره

إلى / مإسسه فخرى لتصنٌع االخشاب / عادل فخرى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى  -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل النشاط لٌصبح ورشه نجاره23193318وفً تارٌخ  2752

وفً تارٌخ  2752ده برلم   تعدل االسم التجارى الى / الفخرى للتجاره / عادل فخرى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل النشاط لٌصبح ورشه نجاره23193318

تعدل االسم التجارى الى الوكٌل لتاجٌر السٌارات وخدمه لٌموزٌن / سعد عبد السمٌع مرسى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  46

اط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل النشاط الى تاجٌر سٌارات وخدمه لٌموزٌن ماعدا تم تعدٌل النش23193318وفً تارٌخ  85923برلم   

 خدمات االمن والحراسه

وفً  85923الوكٌل لتجارة السٌارات وخدمه اللٌموزٌن / سعد عبدالسمٌع مرسى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

شاط الى تاجٌر سٌارات وخدمه لٌموزٌن ماعدا خدمات االمن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل الن23193318تارٌخ 

 والحراسه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193318وفً تارٌخ  75848دمحم السٌد السٌد عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 اضافه نشاط تورٌد انواع المحابس بانواعها ومستلزماتها واجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل 23193318وفً تارٌخ  33753ى فاٌز جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سام -  49

 النشاط الى مكتبه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193318وفً تارٌخ  88149عبدالعزٌز عالم سلطان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تثمار زراعىالتؤشٌر:  اضافة نشاط / اس

تم تعدٌل 23193319وفً تارٌخ  27289تعدل االسم التجارى إلى مكتب صبرى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بوفٌه

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم23193319وفً تارٌخ  27289صبرى رجب عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بوفٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم 23193319وفً تارٌخ  27289الؽاء االسم التجارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تعدٌل النشاط إلى / بوفٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193323وفً تارٌخ  63723   عادل عبد الباسط دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  54

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع وصٌانه دراجات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193323وفً تارٌخ  63292دمحم فرٌد محمود على المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر 36التصدٌر ماعدا الفمرة التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / عموم االستٌراد و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193321وفً تارٌخ  79338السعٌد رشاد لطب على العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط / العمل فى شبكات المعلومات  واالتصاالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193321وفً تارٌخ  64538وفٌك علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن حسنً ت -  57

 تعدل النشاط إلى / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193321وفً تارٌخ  16714عبد السالم عوض عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 الى ورشه نجاره بشرط استصدار التراخٌص الالزمهالتؤشٌر:  تعدل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193321وفً تارٌخ  83257محمود حسام دمحم لطماط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 ٌةتم حدؾ نشاط / والعمل فى مجال شبكات المعلومات واالتصاالت والبرمجٌات وتصنٌع وبٌع المنتجات االلكترون

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم 23193324وفً تارٌخ  22533اٌوب ابراهٌم ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 تؽٌٌر النشاط إلى / عموم تصدٌر

شٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤ23193325وفً تارٌخ  82332مروان دمحم احمد العمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تم حذؾ نشاط / االستٌراد واضافة نشاط / تورٌدات المعدات واالالت الرٌاضٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193325وفً تارٌخ  84835احسان ربٌع محمود الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بماله عامه

تم تعدٌل النشاط , 23193325وفً تارٌخ  82319اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروة اسماعٌل عبدالموجود -  63

 وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / المماوالت العامه والتورٌدات والتشطٌبات فى مجال النشاط

وفً تارٌخ  59767برلم    تم اضافه االسم التجارى / عبدالؽنى موتورز لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر و تم اضافة نشاط / تجارة سٌارات23193325



 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 االسم التجارى إلى / عبدالؽنى موتورز لتجارة السٌارات / احمد عبدالؽنى احمد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  65

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر و تم اضافة نشاط 23193325وفً تارٌخ  59767  برلم 

 / تجارة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193325وفً تارٌخ  59767احمد عبدالؽنى احمد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 / االستٌراد والتصدٌر و تم اضافة نشاط / تجارة سٌارات التؤشٌر:  تم حذؾ نشاط

تم تعدٌل النشاط , 23193325وفً تارٌخ  83618دمحم رأفت محمود احمد ابراهٌم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / ممهى عمومى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193326وفً تارٌخ  91385سبك لٌده برلم     سعٌد عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ، -  68

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / حلوانى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193326وفً تارٌخ  91876احمد دمحم دمحم محمود الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 الومٌتالالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع وتصنٌع 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193326وفً تارٌخ  69223احمد جمعه دمحم احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع وتجهٌز اسمان طازجه وبٌع اسمان مملحه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193327وفً تارٌخ  85461 ٌاسر السٌد عبدالعال السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  71

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / ممهى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم 23193327وفً تارٌخ  62386ابراهٌم دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 تعدٌل النشاط إلى / عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193327وفً تارٌخ  61728اسامة احمد دمحم مرسى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع بالستٌن

وفً تارٌخ  2752تعدل االسم التجارى الى / الفخرى للتجاره / عادل فخرى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / ورشه تصنٌع اخشاب23193327

تم تعدٌل االسم التجارى إلى / مإسسه فخرى لتصنٌع االخشاب / عادل فخرى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 ر:  تم تعدٌل النشاط إلى / ورشه تصنٌع اخشابتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤش23193327ٌوفً تارٌخ  2752

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193327وفً تارٌخ  2752عادل فخرى  امٌن  احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 تم تعدٌل النشاط إلى / ورشه تصنٌع اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193327وفً تارٌخ  76851اسالم انس فكرى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 تم تعدٌل النشاط إلى / مؤكوالت ومشروبات ساخنه وبارده

تم تعدٌل النشاط , 23193327وفً تارٌخ  82596عمرو محمود دمحم محى الدٌن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 شبابٌن ومطابخ (وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع الومٌتال ) 

تم تعدٌل االسم التجارى إلى / عمار مصر لاللومنٌوم / عمرو محمود دمحم محى الدٌن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع الومٌتال ) شبابٌن ومطابخ (23193327وفً تارٌخ  82596

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193328وفً تارٌخ  67793 عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن ابراهٌم دمحم -  83

 تم اضافة نشاط / تجهٌزات وتورٌدات مكاتب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193328وفً تارٌخ  73628صفاء طه عطٌه شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 نشاط إلى / بٌع مشروبات ساخنه وباردهتم تعدٌل ال



 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 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193328وفً تارٌخ  83682تامر سمٌر فوزى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 2338/5/27تم تعدٌل تارٌخ بداٌة النشاط طبما للبطالة الضرٌبٌة بتارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193331وفً تارٌخ  69585رد ،  سبك لٌده برلم   صبرى محمود عبد الكرٌم دمحم ، تاجر ف -  83

 التؤشٌر:  ٌضاؾ نشاط / صٌانه اجهزة طبٌه ماعدا ماٌتعلك منها بالكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم 23193331وفً تارٌخ  65366منى دمحم دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

ل النشاط إلى / تنمٌة مهارات ولدرات طفل وتنمٌة مهارات بشرٌة فوق سن االربع سنوات ماعدا االنترنت وبعد الحصول على تعدٌ

 التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193331وفً تارٌخ  71155صالح عبدالحمٌد الدسولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 ط / نمل مع جهات ملزمه بالخصم واالضافه وتجارة مواد البناءالتؤشٌر:  اضافة نشا

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193331وفً تارٌخ  92353على عادل على عبدالفتاح عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193328وفً تارٌخ  92351ولٌد محمود حمٌده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  92255امٌرة محمود عبده عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193313وفً تارٌخ  92257ماهر عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حسن -  4

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  92289المصطفى للسلوفان والتكسٌر والتلزٌك / مصطفى دمحم اسحك عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 كة , وصؾ التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشر23193314

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193314وفً تارٌخ  92296دمحم عالء عباس خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23193314وفً تارٌخ  92297ابو الوفا للتصدٌر / احمد ابو الوفا محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاصن

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193334وفً تارٌخ  92227عاصم مصطفى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193311وفً تارٌخ  92264احمد احمد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 لتؤشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193328وفً تارٌخ  92345بسمه اسماعٌل خمٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: 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 , 23193326وفً تارٌخ  92335عبدالمنعم فوزى عبدالمنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 : خاصوصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193317وفً تارٌخ  92299دمحم عربى حسنى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  92241احمد دمحم موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  92253 دمحم عبدالمجٌد الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193323وفً تارٌخ  92313محمود بدوى زٌان امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193311وفً تارٌخ  92267ار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ممدوح مخت -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193312وفً تارٌخ  92272عمرو مصطفى السٌد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193321وفً تارٌخ  92321جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى منصور فالح ، تا -  18

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23193324وفً تارٌخ  92326دمحم سعٌد عبدالرحٌم ابراهٌم الشاهٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193324وفً تارٌخ  92322سم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى جمال حنفى عبدالعال لا -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193314وفً تارٌخ  92285احمد انور احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193335وفً تارٌخ  92238رد ،  سبك لٌده برلم   جوزٌؾ ولسن عزمً بسطا ، تاجر ف -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193334وفً تارٌخ  92228احمد عادل السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23193311وفً تارٌخ  92266   حمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  24

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193321وفً تارٌخ  92319دمحم احمد خضر الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193325تارٌخ وفً  92333هناء على دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193335وفً تارٌخ  92232امل محمود عبده على النمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصؾ التؤشٌر: 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  92284دمحم حافظ دمحم حافظ رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193312وفً تارٌخ  92273ناصر عبدالحافظ عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193312وفً تارٌخ  92273دمحم احمد ابراهٌم موسى موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193327وفً تارٌخ  92339اٌهاب على دمحم محمود الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193325وفً تارٌخ  92332نهى عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23193336وفً تارٌخ  92244دمحم السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن23193336وفً تارٌخ  92248سناء فكرى شاكر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193337وفً تارٌخ  92252شفٌمه عبدالمنعم نصر مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 23193317وفً تارٌخ  92331احمد اشرؾ احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193319وفً تارٌخ  92337رامى احمد على دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193312وفً تارٌخ  92276شٌماء محمود حنفى عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 خاص التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193334وفً تارٌخ  92223مصطفى محمود دمحم محمود عطٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193311وفً تارٌخ  92261وجٌه دمحم البسٌونى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 اصالتؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193336وفً تارٌخ  92243احمد مصطفى متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193336وفً تارٌخ  92249محمود جمال محمود زٌاده زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23193314وفً تارٌخ  92286محمود رمضان عبد الحمٌد حامد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193323وفً تارٌخ  92312حسام عالء حسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر: 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 , 23193334وفً تارٌخ  92225مارشٌلٌنو عاطؾ شاكر مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193311وفً تارٌخ  92263دمحم نصر دمحم عثمان امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193324وفً تارٌخ  92323د عبدالحكٌم على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌ -  47

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193336وفً تارٌخ  92242عمر ماهر حسنى مصطفى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193314وفً تارٌخ  92288بصٌلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد لرنه  -  49

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23193312وفً تارٌخ  92277امٌن دمحم  امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193334وفً تارٌخ  92233، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم السٌد دمحم عبدالموجود -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193321وفً تارٌخ  92318ٌاسمٌن صبرى دمحم محمود ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193325وفً تارٌخ  92327،  سبك لٌده برلم    سعٌد فإاد خفاجى على ، تاجر فرد -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193325وفً تارٌخ  92331جابر حشمت جابر للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193323وفً تارٌخ  92315لم   رجب احمد حسٌن التولتلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193335وفً تارٌخ  92237احمد  دمحم رفاعً بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193311وفً تارٌخ  92262  دمحم ابراهٌم عبد العزٌز احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  57

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193328وفً تارٌخ  92349كرٌم السٌد على دمحم الدلونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193327وفً تارٌخ  92343احمد فتحى ابراهٌم الكرارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193327وفً تارٌخ  92344البحراوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193318ارٌخ وفً ت 92335دمحم جابر حسن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 23193318وفً تارٌخ  92336محمود احمد على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193333 وفً تارٌخ 92217ضٌاء السٌد عدلى طلبه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193336وفً تارٌخ  92247كٌرلس مسعد جوده لروى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد23193314وفً تارٌخ  92294حسن مصطفى حسن السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193314وفً تارٌخ  92292مرفت احمد عبد الخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التؤشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن23193328وفً تارٌخ  92346جٌهان عبدالفتاح محمود الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193328وفً تارٌخ  92348ادهم عزت دمحم ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193317وفً تارٌخ  92333عاٌده مهدى عطا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 شٌر: خاصالتؤ

تم تعدٌل نوع الشركة 23193317وفً تارٌخ  92332سٌؾ الدٌن خمٌس ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  92283احمد دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 ر: خاصالتؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193323وفً تارٌخ  92311تامر السٌد شعبان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193311وفً تارٌخ  92268دمحم عبدالحمٌد بدوي فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193334وفً تارٌخ  92222دعاء سامً مرشدي السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193328وفً تارٌخ  92353رضا محمود دمحم حسن االتربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  92282تحى دمحم المماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى ف -  76

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193335وفً تارٌخ  92234عزٌز مورٌس عزٌز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193324وفً تارٌخ  92324دمحم ابوعجله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر عبدالمادر على  -  78

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة 23193336وفً تارٌخ  92245دٌنا دمحم وحٌد الدٌن عبد الرحٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23193314وفً تارٌخ  92291 السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد دمحم -  83

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193334وفً تارٌخ  92231سالى دمحم طافور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193319وفً تارٌخ  92338جر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل نبٌل حبٌب اسعد ، تا -  82

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193313وفً تارٌخ  92259هبه جمال احمد عرفه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23193328وفً تارٌخ  92347سبك لٌده برلم   ابتسام احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،   -  84

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193325وفً تارٌخ  92329طارق احمد عبدالوارث احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  92254ده برلم   حاتم سمٌر دمحم دمحم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  86

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193317وفً تارٌخ  92298حنان احمد محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193323وفً تارٌخ  92314نعمه ابراهٌم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193311وفً تارٌخ  92265ولٌد دمحم عبدالعزٌز عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  92283دمحم اسماعٌل عبدالعزٌز زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193334وفً تارٌخ  92226بالل اشرؾ صالح دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193335ً تارٌخ وف 92233فاطمه على شندي عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193327وفً تارٌخ  92341بٌتر الساٌح زكا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193327وفً تارٌخ  92342اشرؾ دمحم دمحم الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193333وفً تارٌخ  92218فاطمه خلؾ سٌد حمد هللا سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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دٌل نوع الشركة , تم تع23193333وفً تارٌخ  92219احسان مجاور شحوته مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193314وفً تارٌخ  92293احمد دمحم سعٌد معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التؤشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع23193312وفً تارٌخ  92274دمحم جمال عبد الحمٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193312وفً تارٌخ  92278ماجده السٌد على صالح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصؾ التؤشٌر: خاص

الشركة  تم تعدٌل نوع23193335وفً تارٌخ  92235دمحم محروس عبداللطٌؾ عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23193311وفً تارٌخ  92263عمرو محمود عبد الحمٌد جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع23193321وفً تارٌخ  92317مروه فتٌحه محمود فتٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193327وفً تارٌخ  92337دمحم صالح الدٌن على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل23193326وفً تارٌخ  92336صباح دمحم عبدهللا احمد ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193313وفً تارٌخ  92258رٌمون جرجس اسكندر وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وفً  92293م   المصراوى لتورٌد لطع ؼٌار السٌارات / عبدهللا ابراهٌم عبدهللا المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  136

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص23193314تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193311وفً تارٌخ  92269ماٌكل منٌر رزق هللا حنا فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23193313وفً تارٌخ  92279لٌده برلم   احمد خلؾ هللا عبدالمجٌد عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك  -  138

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193333وفً تارٌخ  92221امانى نصار دمحم المرسى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23193327وفً تارٌخ  92343سبك لٌده برلم   دمحم فتحى مصطفى السٌد عبدالبالى ، تاجر فرد ،   -  113

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193313وفً تارٌخ  92256عادل دمحم جوده زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193317وفً تارٌخ  92333   عزة رجب عبدالحافظ فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 23193337وفً تارٌخ  92251عاصم رشاد عبدالرحٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193314تارٌخ وفً  92295هدى صبحى تاج بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23193333وفً تارٌخ  92223احمد خالد احمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23193319وفً تارٌخ  92313فادى جمٌل وسٌلى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم اضافة االسم التجارى / دبور للدعاٌة  91952لم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر23193333،  فى تارٌخ :   -  1

 واالعالن / محمود دمحم على دمحم دبور  

 -الى: تعدل االسم التجارى الى / صٌدلٌه زٌن  86845تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193334،  فى تارٌخ :   -  2

 دمحم زٌن الدٌن على لاسم  

وحٌد  -الى: وحٌد لتجارة وتورٌد اللحوم  64383تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193335،  فى تارٌخ :   -  3

 فاروق دمحم عبدالهادى  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى /الجوا   68323تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193335،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: فٌترن   53511تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193336،  فى تارٌخ :   -  5

  E N G Yالى: تعدل السمه التجارٌه ان جى  82675تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193336،  فى تارٌخ :   -  6

 للتجاره وعموم االستٌراد والتصدٌر وتورٌد المواد الؽذائٌه  

الى: تعدل السمه التجارٌه / الفارس للدواجن  82454تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193336ٌخ : ،  فى تار  -  7

 المجمده  

 الى: ٌما للمماوالت وااللٌكترومٌكانٌن   91533تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193336،  فى تارٌخ :   -  8

الى: تعدل السمه التجارٌه الى / الفهد للتجاره  89621تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193336،  فى تارٌخ :   -  9

 والمماوالت والتورٌدات/ منشاه فردٌه  

 الى: المصرٌه لمستلزمات الدواجن   75594تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193337،  فى تارٌخ :   -  13



 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

الى: تعد ل االسم      التجارى الى / ألٌكس  82746تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193313ٌخ : ،  فى تار  -  11

 مٌتالز للتصدٌر / دمحم شرؾ  

 الى: لٌموزٌن الكبٌر للرحالت   91137تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193313،  فى تارٌخ :   -  12

الى: تعدل السمة التجارٌة الى / الماهر  39149تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193311:  ،  فى تارٌخ  -  13

 لمستلزمات الدٌكور  

الى: تعدل السمه التجارٌه / الصفوه لالدوات  82413تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193312،  فى تارٌخ :   -  14

 دٌه  الكهربائٌه/ منشاه فر

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / الكارٌوكٌه  79491تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193313،  فى تارٌخ :   -  15

 )منشاه فردٌه (  

 الى: مإسسه كٌرٌاشن للموبٌلٌات   69883تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193314،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   2814تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193314فى تارٌخ :   ،  -  17

الى: اضافه السمه التجارٌه الى كالسٌن  33874تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193317،  فى تارٌخ :   -  18

 الدوات التجمٌل / منشاه فردٌه  

الى: تعدل االسم التجارى الى الوكٌل لتاجٌر  85923تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193318رٌخ : ،  فى تا  -  19

 السٌارات وخدمه لٌموزٌن / سعد عبد السمٌع مرسى الوكٌل  

ى الى / الفخرى الى: تعدل االسم التجار 2752تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193318،  فى تارٌخ :   -  23

 للتجاره / عادل فخرى امٌن احمد  

الى: تعدل االسم التجارى إلى / سودان  64689تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193318،  فى تارٌخ :   -  21

 لتجارة السٌارات / احمد عبدهللا دمحم سودان  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى / سٌدنى ترٌد  75848لشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم ا23193318،  فى تارٌخ :   -  22

 / منشاه فردٌه  

 الى: الؽاء االسم التجارى   27289تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193319،  فى تارٌخ :   -  23

الى: تم اضافه االسم التجارى / عبدالؽنى  59767م تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل23193323،  فى تارٌخ :   -  24

 موتورز لتجارة السٌارات  

 الى: تم اضافة السمه التجارٌة / بٌت االزٌاء   72932تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193321،  فى تارٌخ :   -  25

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / الٌتنج  48962ٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم23193324،  فى تارٌخ :   -  26

   LIGHTING FUTURE  I - LEDفٌوتشر اى لٌد 

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / ادوكونكت  83673تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193324،  فى تارٌخ :   -  27

EDUCONNECT   ) منشاه فردٌة ( 

 الى: شٌرٌهان على احمد دمحم   56775تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193324تارٌخ :  ،  فى  -  28

الى: تعدل السمه التجارٌة إلى / بالم واحه  93497تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193324،  فى تارٌخ :   -  29

 سٌوه ) منشاه فردٌة (  



 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

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / مإسسه  72421تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193324،  فى تارٌخ :   -  33

 اسكندرٌة للتجارة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / مراسم  82319تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193325،  فى تارٌخ :   -  31

 العمارٌة للتشٌٌد والبناء  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى إلى / عبدالؽنى  59767تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193325،  فى تارٌخ :   -  32

 موتورز لتجارة السٌارات / احمد عبدالؽنى احمد دمحم النجار  

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / سكاى كٌر  91488تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193325،  فى تارٌخ :   -  33

SKY CARE   

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / رٌتاج  91876تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193326،  فى تارٌخ :   -  34

 لبٌع وتصنٌع االلومٌتال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / مإسسه  69223ٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم23193326،  فى تارٌخ :   -  35

 النصر لبٌع وتجهٌز االسمان الطازجه والمملحه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة  إلى / الهندسٌة  77397تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193326،  فى تارٌخ :   -  36

 للتبرٌد الصناعى  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى إلى / عمار  82596تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193327رٌخ : ،  فى تا  -  37

 مصر لاللومنٌوم / عمرو محمود دمحم محى الدٌن عمار  

إلى / فرى  الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة 62386تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193327،  فى تارٌخ :   -  38

 واى لعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى إلى / مإسسه  2752تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193327،  فى تارٌخ :   -  39

 فخرى لتصنٌع االخشاب / عادل فخرى امٌن احمد  

 الى: تم اضافة السمه التجارٌة / نت الجامعه   75579ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعد23193328ٌ،  فى تارٌخ :   -  43

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / للعه  63187تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193328،  فى تارٌخ :   -  41

 البان الدٌناصور  

الى: تعدل االسم التجارى إلى / عزاز  9567ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعد23193331ٌ،  فى تارٌخ :   -  42

 للمماوالت وعموم االستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدل االسم التجارى إلى / صبرى  58957تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23193331،  فى تارٌخ :   -  43

 عبدالرازق صبرى حسانٌن / مإسسه صبرى  

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25214برلم       23193335نبٌل بمطر جاب هللا ٌوسؾ   ، تارٌخ :  -  1

 41392برلم       23193317هوٌده دمحم محمود دمحم   ، تارٌخ :  -  2



 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

 56775برلم       23193324شٌرٌهان على احمد دمحم   ، تارٌخ :  -  3

 56775برلم       23193324شٌرٌهان على احمد دمحم   ، تارٌخ :  -  4

 62432برلم       23193331دمحم عبد الخالك عبده عبد هللا   ، تارٌخ :  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     23193333، وفى تارٌخ    24234شركة رافت وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 3بتارٌخ  14361شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    72537دمحم             صبحى                دمحم عبد الفتاح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2319/3/3فى  14363 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم   23193333

، وفى تارٌخ    72537دمحم             صبحى                دمحم عبد الفتاح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

ؼٌر  2319لسنه  322والمصدق على تولٌعاته برلم  2318/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى    23193333

 عنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌامسجل وؼٌر مشهر 

 GLOBALجلوبال بولٌمر الستٌراد خامات البالستٌن / بهجت ودٌع محروس حبشى وشرٌكه خٌرى جابر رزق ؼالى /    - 4

POLYMER   : تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو    23193333، وفى تارٌخ    83228، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 3بتارٌخ  14364رلم 

تم محو/شطب السجل     23193334، وفى تارٌخ    72813ابراهٌم معوض وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 4بتارٌخ  14373شطب بامر محو رلم 



 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    23193334، وفى تارٌخ    13657ده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه ادور  مفرج سالمه  واوال   - 6

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 4بتارٌخ  14372محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

شطب السجل  تم محو/   23193334، وفى تارٌخ    89253احمد فاروق حسن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 لترن التجاره نهائٌا 2319/  3/ 4بتارٌخ  14316شطب بامر محو رلم 

تم    23193335، وفى تارٌخ    86989عبدالباسط عبدالحمٌد عبدالموى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

كات االسكندرٌة ومشهرعنه تم شر 2319/  246ملخصه مسجل برلم  2319/2/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى 

 فسخ الشركة نهائٌا

تم    23193335، وفى تارٌخ    86989عبدالباسط عبدالحمٌد عبدالموى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2319/3/5فى  14374محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     23193312، وفى تارٌخ    8557وى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : احمد دمحم العل   - 13

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 12بتارٌخ  14387شطب بامر محو رلم 

   23193312، وفى تارٌخ    8557تعدل االسم التجارى الى احمد دمحم العلوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 12بتارٌخ  14387تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    23193313، وفى تارٌخ    31335دمحم محمود توفٌك وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -  M Aام اٌه    - 12

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 13بتارٌخ  14389 محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب    23193314، وفى تارٌخ    54923دمحم احمد عبدالسالم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14398السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    23193314، وفى تارٌخ    81112زؼلول احمد عمر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : سعد    - 14

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 14بتارٌخ  14392السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    63631برلم : االسراء للمماوالت / عادل محمود عبدالحمٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 15

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 17بتارٌخ  14432تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193317

تم محو/شطب السجل     23193318، وفى تارٌخ    33235محمود عبدالعال وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 تم فسخ  الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2319/  3/ 18بتارٌخ  14436شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    33235ورثه محمود عبدالعال عبدالجلٌل / عنهم / دمحم محمود عبدالعال  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 الشركه وتصفٌتها نهائٌا تم فسخ   2319/  3/ 18بتارٌخ  14436تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193318

تم    23193318، وفى تارٌخ    33235محمود عبدالعال عبدالجلٌل وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

 تم فسخ  الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2319/  3/ 18بتارٌخ  14436محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    23193318، وفى تارٌخ    33235، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   فاطمه فوزى احمد بخٌت وشرٌكتها   - 19

 تم فسخ  الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2319/  3/ 18بتارٌخ  14436محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

/شطب السجل  تم محو   23193318، وفى تارٌخ    33235محمود عبدالعال وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 تم فسخ  الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2319/  3/ 18بتارٌخ  14436شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    33235ورثه محمود عبدالعال عبدالجلٌل / عنهم / دمحم محمود عبدالعال  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم فسخ  الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2319/  3/ 18بتارٌخ  14436تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193318

تم    23193318، وفى تارٌخ    33235محمود عبدالعال عبدالجلٌل وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 تم فسخ  الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2319/  3/ 18بتارٌخ  14436محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    23193318، وفى تارٌخ    33235فاطمه فوزى احمد بخٌت وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 تم فسخ  الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2319/  3/ 18بتارٌخ  14436محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    32849بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  طارق السٌد علً فوده وحسام الدٌن سعد الحضري وشرٌكهما  ، توصٌة   - 24

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193319

تم محو/شطب    23193319، وفى تارٌخ    32849اٌمن مرسً زكً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463شطب بامر محو رلم  السجل 

، وفى تارٌخ    32849تعدل االسم التجارى الى / حسام الدٌن الحضرى وشـرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193319

تم محو/شطب السجل     23193319، وفى تارٌخ    32849تعدلت الى توصٌه بسٌطه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    32849د الحضري وشرٌكهما  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : طارق السٌد علً فوده وحسام الدٌن سع   - 28

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193319

تم محو/شطب    23193319، وفى تارٌخ    32849اٌمن مرسً زكً وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    32849تعدل االسم التجارى الى / حسام الدٌن الحضرى وشـرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193319

تم محو/شطب السجل     23193319، وفى تارٌخ    32849تعدلت الى توصٌه بسٌطه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 19بتارٌخ  14463شطب بامر محو رلم 

، وفى    21578انى التاج       لصاحبها  احمد حسن   و شركاوءه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : مخبز  و  حلو   - 32

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 24بتارٌخ   14422تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو    23193324تارٌخ 

، وفى تارٌخ    9183توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  ورشة سروجى سٌارات عبدالحمٌد كامل عبدالحمٌد وشرٌكه  ،   - 33

ؼٌر  2337ط /  586مصدق على تولٌعاته برلم  2337/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى    23193325

 مسجل وؼٌر مشهرعنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    9183، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ورشة سروجى سٌارات عبدالحمٌد كامل عبدالحمٌد وشرٌكه     - 34

 بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2319/3/25فى  14427تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    23193325

، وفى تارٌخ    83832ناصر خٌرى عبده عوض وشرٌكه السٌد دمحم عمر البدوى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

تم فسخ  2318/3/6فى  1299ثابت التارٌخ برلم  2315/9/33تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى    23193326

 الشركة نهائٌا

، وفى تارٌخ    83832ناصر خٌرى عبده عوض وشرٌكه السٌد دمحم عمر البدوى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

 بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2319/3/22فى  14429بامر محو رلم تم محو/شطب السجل  شطب    23193326

تم محو/شطب    23193328، وفى تارٌخ    11231سلطان عطٌه صٌام وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 37

مشهرعنه تم فسخ ؼٌر مسجل وؼٌر  2318/  986مصدق على تولٌعاته برلم  2319/3/28السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى 

 الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    23193328، وفى تارٌخ    11231سلطان عطٌه صٌام وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 38

 بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2319/3/28فى  14432السجل  شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    23193328، وفى تارٌخ    77717شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  السٌد كامل على الصباغ وشركاه  ،   - 39

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 28بتارٌخ  14433السجل  شطب بامر محو رلم ى

ومشهر عنه  ،  1148وملخصه مسجل برلم  2312لسنه  69اصبحت الشركه تضامن بموجب عمد ثابت التارٌخ برلم    - 43

 14433تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم ى   23193328، وفى تارٌخ    77717ركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ش

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 28بتارٌخ 

 ، وفى تارٌخ   77717تعدل االسم التجارى الى / مجدى دمحم على وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2319/  3/ 28بتارٌخ  14433تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم ى   23193328

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  23193334،وفً تارٌخ    75866الطاهر رجب عبدالرحمن وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    83589مٌنا صبحً مٌخائٌل جرجس وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -مٌنا للدعاٌه واالعالن  -  2

 جنٌه   5333330333رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل  23193335،

 15293دمحم عبدالحلٌم وشرٌكته /  حلٌم للتورٌدات والخدمات العامه والتخلٌص  الجمركى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   33333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193337وفً تارٌخ   ،

 15293دمحم عبدالحلٌم وشرٌكته /  حلٌم للتورٌدات والخدمات العامه والتخلٌص  الجمركى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   33333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193337وفً تارٌخ   ،

 15293لحلٌم وشرٌكته /  حلٌم للتورٌدات والخدمات العامه والتخلٌص  الجمركى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم عبدا -  5

 جنٌه   33333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193337وفً تارٌخ   ،

وفً  29793ضان دمحم عبدهللا عبدالؽنى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،المجموعه المشتركه للمماوالت العامه / رم -  6

 جنٌه   13333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193311تارٌخ   ،

وفً  29793شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،المجموعه المشتركه للمماوالت العامه / رمضان دمحم عبدهللا عبدالؽنى وشركاه  -  7

 جنٌه   13333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193311تارٌخ   ،

وفً  29793المجموعه المشتركه للمماوالت العامه / رمضان دمحم عبدهللا عبدالؽنى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   13333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193311تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23193311وفً تارٌخ   ، 29793رمضان دمحم عبدهللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   13333330333صبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تعدل االسم التجارى الى المجموعه المشتركه للمماوالت العامه / رمضان دمحم    عبد هللا           عبد الؽنى وشرٌكه شركة  -  13

مال لٌصبح تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال 23193311وفً تارٌخ   ، 29793تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   13333330333رأس مالها ،

 29793المجموعه المشتركه للمماوالت العامه / رمضان دمحم عبدهللا عبدالؽنى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   13333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193311وفً تارٌخ   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 29793المجموعه المشتركه للمماوالت العامه / رمضان دمحم عبدهللا عبدالؽنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   13333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193311وفً تارٌخ   ،

 29793ه للمماوالت العامه / رمضان دمحم عبدهللا عبدالؽنى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،المجموعه المشترك -  13

 جنٌه   13333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193311وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23193311وفً تارٌخ   ، 29793دها برلم ،رمضان دمحم عبدهللا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  14

 جنٌه   13333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدل االسم التجارى الى المجموعه المشتركه للمماوالت العامه / رمضان دمحم    عبد هللا           عبد الؽنى وشرٌكه توصٌة  -  15

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  23193311وفً تارٌخ   ، 29793سبك لٌدها برلم ، بسٌطة  ،

 جنٌه   13333330333رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  23193313وفً تارٌخ   ، 53337احمد محمود معروؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  , وصؾ التؤشٌر: 

وفً تارٌخ    53337تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193313،

تم تعدٌل رأس المال  23193313وفً تارٌخ   ، 53337احمد محمود معروؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   533330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    53337م ،تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  19

 جنٌه   533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193313،

تم تعدٌل رأس المال ,  23193313وفً تارٌخ   ، 53337احمد محمود معروؾ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   533330333لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

وفً تارٌخ    53337تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193313،

تم تعدٌل رأس المال ,  23193313وفً تارٌخ   ، 53337ؾ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد محمود معرو -  22

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 وفً تارٌخ   53337تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193313،

مجموعه ابوخطوه للتصدٌر والتخلٌص الجمركى / خالد دمحم السٌد ابوخطوه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  24

صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , و 23193317وفً تارٌخ   ، 93324،

 جنٌه   1333330333،

تعدل الشكل المانونى الى شركه توصٌه بسٌطه///// وتعدل السم التجارى الى ٌوسؾ كمال روفائٌل    وشرٌكه شركة تضامن   -  25

ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤش 23193318وفً تارٌخ   ، 36654، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   133330333مالها ،

 23193318وفً تارٌخ   ، 36654ٌوسؾ كمال روفائٌل وشرٌكه مجدي كمال روفائٌل شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   133330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23193324وفً تارٌخ   ، 44315سامه نبٌل دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ا -  27

 جنٌه   2533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل رأس المال , ت 23193324وفً تارٌخ   ، 44315اسامه نبٌل دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   2533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23193324وفً تارٌخ   ، 67986احمد سعد بركات دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   23333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    87353اٌمن دمحم دمحم خلٌل وشرٌكه عبدالؽفار مصطفى عبدالؽفار شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   1333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193327،

لدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة ا -  31

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل  23193327وفً تارٌخ   ، 21394وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   533330333رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

احمد وسامى عبدالعزٌز شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -ٌر والتوكٌالت التجارٌه شركه الدولٌون لالستٌراد والتصد -  32

  533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193327وفً تارٌخ   ، 21394،

 جنٌه 

ت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌال -  33

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل  23193327وفً تارٌخ   ، 21394وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   533330333رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

احمد وسامى عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -شركه الدولٌون لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  34

  533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23193327وفً تارٌخ   ، 21394،

 جنٌه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  23193335وفً تارٌخ  63595رسً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حسن مرسً دمحم م -  1

 سٌدى بشر لبلى المنتزه 17وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش سلٌمان الفارسى رلم 

تضامن ،  سبك لٌدها برلم     دمحم عبدالحلٌم وشرٌكته /  حلٌم للتورٌدات والخدمات العامه والتخلٌص  الجمركى ، شركة -  2

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  افتتاح فرع كائن الدور الخامس فوق مٌزانٌن ٌسار  23193337وفً تارٌخ  15293

 تنظٌم ش لبو المالح عماره الطماوى لسم الجمرن 54- 51المصعد بالعمار رلم 

خدمات العامه والتخلٌص  الجمركى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبدالحلٌم وشرٌكته /  حلٌم للتورٌدات وال -  3

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  افتتاح فرع كائن الدور الخامس فوق مٌزانٌن ٌسار  23193337وفً تارٌخ  15293

 تنظٌم ش لبو المالح عماره الطماوى لسم الجمرن 54- 51المصعد بالعمار رلم 

دالحلٌم وشرٌكته /  حلٌم للتورٌدات والخدمات العامه والتخلٌص  الجمركى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عب -  4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  افتتاح فرع كائن الدور الخامس فوق مٌزانٌن ٌسار  23193337وفً تارٌخ  15293

 عماره الطماوى لسم الجمرن تنظٌم ش لبو المالح 54- 51المصعد بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193311وفً تارٌخ  75937مصطفى دمحم عبدالهادى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 ش الشهداء ابولٌر 4وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل مركز عام الشركة الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23193311وفً تارٌخ  75937لٌدها برلم    مصطفى دمحم عبدالهادى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  6

 لسم - 133شمه  -الدور االول  -سموحه  -ش زكى رجب  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى / 

،   تعدل االسم التجارى الى شركه نون للمطاعم والتجاره والتورٌدات / محمود رفعت عبد الحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن -  7

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  ادارى    كائن الماهره  23193312وفً تارٌخ  33443سبك لٌدها برلم    

 الدور الثامن 834ش احمد تٌسٌر عمارات المروه  3مدٌنه نصر 

فعت عبد الحلٌم ، شركة تضامن ،  سبك الشركة المصرٌة االردنٌة للمطاعم  / محمود رفعت عبد الحلٌم وشرٌكه  عبد الحلٌم ر -  8

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع  ادارى    كائن الماهره مدٌنه  23193312وفً تارٌخ  33443لٌدها برلم    

 الدور الثامن 834ش احمد تٌسٌر عمارات المروه  3نصر 

تم تعدٌل العنوان ,  23193312وفً تارٌخ  43359دها برلم    شادى فإاد عبد البالً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌ -  9

وتعٌٌن السٌد/ جون  -امتداد ش مجاوٌش لسم الؽردله اول  14،  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع إلى / عمار رلم 

  -مدٌر للفرع / ؼرض الفرع / مماوالت عمومٌة  -هورٌس ناشد 

تم تعدٌل العنوان ,  23193312وفً تارٌخ  63335ب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد مجدي دمحم واسالم رج -  13

 الدور االول 137عمارت      الثؽر على الطرٌك السرٌع محرم بن شمه  8وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع الى  

وفً تارٌخ  79123سبك لٌدها برلم     ابراهٌم دمحم عٌسً وشركاه ، شركة تضامن ،  -شركه الزهراء التعلٌمٌه  -  11

شارع  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌضاؾ نشاط / الرحالت وخدمه اللٌموزٌن  على الفرع الكائن فى/   23193313

 جناكلٌس -تنظٌم ناصٌه ش البحٌرة  25عزمى 

مصطفى دمحم عٌسى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك  -تعدل االسم التجارى للشركة الى / شركه الزهراء للخدمات التعلٌمٌه -  12

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌضاؾ نشاط / الرحالت وخدمه اللٌموزٌن   23193313وفً تارٌخ  79123لٌدها برلم    

 جناكلٌس -تنظٌم ناصٌه ش البحٌرة  25شارع عزمى  23على الفرع الكائن فى/  

وفً تارٌخ  41112الداخلٌة  فوزى حسن العشماوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة العشماوى للتجارة  -  13

شارع محمود الكمشوشً بجوار محطه بنزٌن موبٌل  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /  23193314

  -المتفرع من جمٌله بوحرٌد السٌوؾ شماعه  173تنظٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  23193319وفً تارٌخ  91589ه شمس الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عطٌ -  14

 لسم  -صفر  -ش دمحم الدمٌاطى  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

ركاهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرؾ عبد الحمٌد وش -  15

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش متفرع من ابراهٌم  23193319وفً تارٌخ  45337برلم    

 لسم  -هرٌدى ارض تشاكوس 

وفً  45337ك لٌدها برلم    تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرؾ عبدالحمٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  16

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش متفرع من ابراهٌم هرٌدى ارض تشاكوس  23193319تارٌخ 

 لسم 

، تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرؾ عبدالحمٌد وشركاه  -  17

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى  23193319وفً تارٌخ  45337توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 لسم  -/ ش متفرع من ابراهٌم هرٌدى ارض تشاكوس 

شركة تضامن ،  سبك لٌدها الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرؾ عبد الحمٌد وشركاهما ،  -  18

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش متفرع من ابراهٌم  23193319وفً تارٌخ  45337برلم    

 لسم  -هرٌدى ارض تشاكوس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  45337م    تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرؾ عبدالحمٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برل -  19

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش متفرع من ابراهٌم هرٌدى ارض تشاكوس  23193319تارٌخ 

 لسم 

تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرؾ عبدالحمٌد وشركاه ،  -  23

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى  23193319وفً تارٌخ  45337ن ،  سبك لٌدها برلم    شركة تضام

 لسم  -/ ش متفرع من ابراهٌم هرٌدى ارض تشاكوس 

،  سبك لٌدها الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرؾ عبد الحمٌد وشركاهما ، توصٌة بسٌطة  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش متفرع من ابراهٌم  23193319وفً تارٌخ  45337برلم    

 لسم  -هرٌدى ارض تشاكوس 

وفً  45337تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرؾ عبدالحمٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش متفرع من ابراهٌم هرٌدى ارض تشاكوس  23193319تارٌخ 

 لسم 

تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرؾ عبدالحمٌد وشركاه ،  -  23

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى  23193319وفً تارٌخ  45337لٌدها برلم    توصٌة بسٌطة ،  سبك 

 لسم  -/ ش متفرع من ابراهٌم هرٌدى ارض تشاكوس 

تم  23193327وفً تارٌخ  16588عمرو دمحم حافظ وشرٌكه وائل احمد حسن علً ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 -الهرم  -ب ش الهرم الرئٌسً كرٌستال باالس   44العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك فرع الشركة الكائن فى / تعدٌل 

وفً تارٌخ  16588ٌعدل االسم التجارى الى / عمرو دمحم حافظ ابوعلفه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 -ب ش الهرم الرئٌسً كرٌستال باالس   44، ؼلك فرع الشركة الكائن فى / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23193327

 -الهرم 

تم  23193327وفً تارٌخ  16588عمرو دمحم حافظ وشرٌكه وائل احمد حسن علً ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

بالدور الثالث فوق االرضى والمٌزانٌن بالعمار  32تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن فى / الوحده رلم 

  -ش جمال سالم  38رلم 

وفً تارٌخ  16588ٌعدل االسم التجارى الى / عمرو دمحم حافظ ابوعلفه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

بالدور الثالث فوق االرضى  32وحده رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن فى / ال 23193327

  -ش جمال سالم  38والمٌزانٌن بالعمار رلم 

تم  23193327وفً تارٌخ  16588عمرو دمحم حافظ وشرٌكه وائل احمد حسن علً ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 -الهرم  -لهرم الرئٌسً كرٌستال باالس  ب ش ا 44تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك فرع الشركة الكائن فى / 

وفً تارٌخ  16588ٌعدل االسم التجارى الى / عمرو دمحم حافظ ابوعلفه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 -س  ب ش الهرم الرئٌسً كرٌستال باال 44تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك فرع الشركة الكائن فى /  23193327

 -الهرم 

تم  23193327وفً تارٌخ  16588عمرو دمحم حافظ وشرٌكه وائل احمد حسن علً ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

بالدور الثالث فوق االرضى والمٌزانٌن بالعمار  32تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن فى / الوحده رلم 

  -سالم ش جمال  38رلم 

وفً تارٌخ  16588ٌعدل االسم التجارى الى / عمرو دمحم حافظ ابوعلفه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

بالدور الثالث فوق االرضى  32تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن فى / الوحده رلم  23193327

  -ش جمال سالم  38والمٌزانٌن بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدل االسم التجارى إلى / تامر عبدالحمٌد دمحم احمد عبدالنبى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم اضافة نشاط / المماوالت العمومٌة ،   -  1

 ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعد23193334ٌوفً تارٌخ  46575سبك لٌدها برلم   

 46575عبدالحمٌد دمحم احمد عبدالنبى وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافة نشاط / المماوالت العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193334وفً تارٌخ 

د دمحم احمد عبدالنبى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / المماوالت العمومٌة ،  تعدل االسم التجارى إلى / تامر عبدالحمٌ -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193334وفً تارٌخ  46575سبك لٌدها برلم   

 46575عبدالحمٌد دمحم احمد عبدالنبى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / المماوالت العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193334وفً تارٌخ 

ات واعمال المٌكانٌكا والعفشة وشحن امانى ابراهٌم وشركاءها ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى / خدمات صٌانة سٌار -  5

وفً تارٌخ  82366البطارٌات والتكٌٌؾ والسمكرة والدوكو ونمل لطع الؽٌار للمنشاه وللؽٌر بسٌارات الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193335

اه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى / خدمات صٌانة سٌارات واعمال تعدل االسم التجارى الى / احمد على دمحم على وشرك -  6

المٌكانٌكا والعفشة وشحن البطارٌات والتكٌٌؾ والسمكرة والدوكو ونمل لطع الؽٌار للمنشاه وللؽٌر بسٌارات الشركة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193335وفً تارٌخ  82366برلم   

شركة اخوان الماضى/  نشوى خلٌل الماضى وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / عموم االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193336وفً تارٌخ  26543برلم   

وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / عموم  تعدل االسم التجارى لٌصبح شركة الماضى اخوان / نشوى خلٌل الماضى -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193336وفً تارٌخ  26543االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

التصدٌر ،  شركة الماضى اخوان / خالد وهشام خلٌل ابراهٌم الماضً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / عموم االستٌراد و -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193336وفً تارٌخ  26543سبك لٌدها برلم   

ادم وعلى ، شركة تضامن  حذؾ نشاط الدعاٌه واالعالن واضافه نشاط / ادارة واستؽالل  الجراجات وموالؾ االنتظار ،   -  13

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعد23193337وفً تارٌخ  79815سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  53337احمد محمود معروؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193311

طة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه ، توصٌة بسٌ -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193311وفً تارٌخ  53337

وفً تارٌخ  53337احمد محمود معروؾ وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 ضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة ت23193311

تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193311وفً تارٌخ  53337



 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

رض الشركة الى / االستثمار العمارى اسامه حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼ -الفرعونٌه لالستٌراد والتصدٌر  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193312وفً تارٌخ  64234والمماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

اسامه حسن ودمحم حمزة  -تعدل االسم التجارى الى / الشركة الفرعونٌه لالستثمار العمارى والمماوالت واالستٌراد والتصدٌر  -  16

وفً تارٌخ  64234ٌكهما ، توصٌة بسٌطة  تعدل ؼرض الشركة الى / االستثمار العمارى والمماوالت ،  سبك لٌدها برلم   وشر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193312

ٌن وشركاه ، توصٌة اسامه حسن دمحم حس -تعدل االسم التجارى الى / الشركة الفرعونٌه لالستثمار العمارى والمماوالت  -  17

تم تعدٌل 23193312وفً تارٌخ  64234بسٌطة  تعدل ؼرض الشركة الى / االستثمار العمارى والمماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  63335برلم   احمد مجدي دمحم واسالم رجب ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركه الى عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها  -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193312تارٌخ 

تعدل االسم التجارى الى شركه نون للمطاعم والتجاره والتورٌدات / محمود رفعت عبد الحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن   -  19

دلٌه فى المجال السابك ماعدا خدمات االمن اضٌؾ الى نشاط الشركه تورٌدات وتجاره مواد ؼذائٌه وتعبئه وتؽلٌؾ وخدمات فن

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193312وفً تارٌخ  33443والحراسه ،  سبك لٌدها برلم   

الشركة المصرٌة االردنٌة للمطاعم  / محمود رفعت عبد الحلٌم وشرٌكه  عبد الحلٌم رفعت عبد الحلٌم ، شركة تضامن   -  23

نشاط الشركه تورٌدات وتجاره مواد ؼذائٌه وتعبئه وتؽلٌؾ وخدمات فندلٌه فى المجال السابك ماعدا خدمات االمن  اضٌؾ الى

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193312وفً تارٌخ  33443والحراسه ،  سبك لٌدها برلم   

ر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته ، شركة تضامن  تم حذؾ تعدل اسم الشركة التجارى إلى / االتحاد العربى للتصدٌ -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193317وفً تارٌخ  64337نشاط /  االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

تم حذؾ نشاط /  االستٌراد ،  االتحاد العربً لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته ، شركة تضامن   -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193317وفً تارٌخ  64337سبك لٌدها برلم   

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / االتحاد العربى للتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ  -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193317وفً تارٌخ  64337ٌدها برلم   نشاط /  االستٌراد ،  سبك ل

االتحاد العربً لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط /  االستٌراد ،   -  24

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط23193317وفً تارٌخ  64337سبك لٌدها برلم   

مجموعه ابوخطوه للتصدٌر والتخلٌص الجمركى / خالد دمحم السٌد ابوخطوه وشرٌكه ، شركة تضامن  تم اضافة نشاط /  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193317وفً تارٌخ  93324مماوالت عامه ،  سبك لٌدها برلم   

دل رمضان وشركاه ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة إلى / المماوالت العمومٌة وكافة اعمال التركٌبات احمد دمحم عا -  26

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23193319وفً تارٌخ  93133واعمال الصٌانه المتعلمه بنشاط المماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

لتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرؾ عبد الحمٌد وشركاهما ، شركة تضامن  تم اضافة الشركاء التجارٌة  لالستٌراد وا -  27

 45337نشاط / الوكاله والوساطه التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  سبك لٌدها برلم   

 نتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضام23193319وفً تارٌخ 

تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرؾ عبدالحمٌد ، شركة تضامن  تم اضافة نشاط / الوكاله والوساطه  -  28

تم 23193319وفً تارٌخ  45337التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌر:  شركة تضامنتعدٌل النشاط , وصؾ التؤش



 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

تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرؾ عبدالحمٌد وشركاه ،  -  29

شركة تضامن  تم اضافة نشاط / الوكاله والوساطه التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193319وفً تارٌخ  45337برلم    سبك لٌدها

الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرؾ عبد الحمٌد وشركاهما ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة  -  33

 45337واسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  سبك لٌدها برلم   نشاط / الوكاله والوساطه التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم الم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193319وفً تارٌخ 

تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرؾ عبدالحمٌد ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / الوكاله والوساطه  -  31

تم 23193319وفً تارٌخ  45337نٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  سبك لٌدها برلم   التجارٌة فى المهمات المٌكا

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرؾ عبدالحمٌد وشركاه ،  -  32

تم اضافة نشاط / الوكاله والوساطه التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،    توصٌة بسٌطة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193319وفً تارٌخ  45337سبك لٌدها برلم   

واشرؾ عبد الحمٌد وشركاهما ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة  الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً -  33

 45337نشاط / الوكاله والوساطه التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193319وفً تارٌخ 

الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرؾ عبدالحمٌد ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / الوكاله والوساطه  تعدل االسم التجارى -  34

تم 23193319وفً تارٌخ  45337التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرؾ عبدالحمٌد وشركاه ، تع -  35

توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / الوكاله والوساطه التجارٌة فى المهمات المٌكانٌكٌة ولوازم المواسٌر وجوانات الضؽط العالى ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193319 وفً تارٌخ 45337سبك لٌدها برلم   

مارو مٌدٌكال لتجارة وتوزٌع االدوٌة د/ عبد هللا الٌاس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة وتوزٌع  -  36

 وصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ت23193319وفً تارٌخ  45454االدوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

شركه التورٌدات الصناعٌه المتطوره مهندس / مجدى حبٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والوكاالت  -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193323وفً تارٌخ  13151التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  67986توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   احمد سعد بركات دمحم وشركاه ،  -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193324

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد  -  39

وفً تارٌخ  21394تضامن  تم تعدٌل ؼرض الشركة إلى / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   وشرٌكه ، شركة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193327

 احمد وسامى عبدالعزٌز ، شركة تضامن  تم تعدٌل ؼرض -شركه الدولٌون لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  43

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193327وفً تارٌخ  21394الشركة إلى / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد  -  41

وفً تارٌخ  21394سٌطة  تم تعدٌل ؼرض الشركة إلى / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   وشرٌكه ، توصٌة ب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193327



 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

ض احمد وسامى عبدالعزٌز ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل ؼر -شركه الدولٌون لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  42

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193327وفً تارٌخ  21394الشركة إلى / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

علً عبد الرحٌم علً وشركاه ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر لٌصبح تخلٌص جمركى ،  سبك لٌدها  -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23193327ً تارٌخ وف 41548برلم   

علً عبد الرحٌم علً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر لٌصبح تخلٌص جمركى ،  سبك لٌدها  -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23193327وفً تارٌخ  41548برلم   

دمحم دمحم خلٌل وشرٌكه عبدالؽفار مصطفى عبدالؽفار ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط إلى / عموم المماوالت اٌمن  -  45

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23193327وفً تارٌخ  87353والتورٌدات فى مجال النشاط واالستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

  ــــــــــــــــــــــ   

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

1  - MAKERS    تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23193333وفً تارٌخ  85411/ السٌد ٌسرى دمحم جاد وشركاه ، سبك لٌدها برلم

 نوصؾ التؤشٌر: شركة تضام

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد وشرٌكه  -  2

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة23193327وفً تارٌخ  21394، سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  21394احمد وسامى عبدالعزٌز ، سبك لٌدها برلم    -توكٌالت التجارٌه شركه الدولٌون لالستٌراد والتصدٌر وال -  3

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة23193327

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدل االسم التجارى  86715لتؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم ا  23193311،  فى تارٌخ :   -  1

 الى / سلوي دمحم عبدالعزٌز فٌاض وشركاها

الى: تعدل االسم التجارى  64234توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193312،  فى تارٌخ :   -  2

 اسامه حسن دمحم حسٌن وشركاه -لعمارى والمماوالت الى / الشركة الفرعونٌه لالستثمار ا



 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

الى: تعدل االسم التجارى  33443شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193312،  فى تارٌخ :   -  3

 الى شركه نون للمطاعم والتجاره والتورٌدات / محمود رفعت عبد الحلٌم وشرٌكه

الى: تعدل اسم الشركة  64337شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193317،  فى تارٌخ :   -  4

 التجارى إلى / االتحاد العربى للتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته

: تعدل اسم الشركة الى 64337توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193317،  فى تارٌخ :   -  5

 التجارى إلى / االتحاد العربى للتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته

الى: تعدل الشكل المانونى  36654شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193318،  فى تارٌخ :   -  6

 ٌوسؾ كمال روفائٌل    وشرٌكهالى شركه توصٌه بسٌطه///// وتعدل السم التجارى الى 

الى: تعدل اسم الشركة  14914توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193323،  فى تارٌخ :   -  7

 التجارى إلى / دمحم اسامه محمود على وشركاه

الى: تعدل اسم الشركة  18833ممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال  23193325،  فى تارٌخ :   -  8

 التجارى إلى / عبدالرحمن مجدى خلٌل وشركاه ن

الى: تعدل اسم الشركة  21394توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193327،  فى تارٌخ :   -  9

 عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد وشرٌكهالتجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد 

الى: تعدل اسم الشركة  21394شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23193327،  فى تارٌخ :   -  13

 التجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد وشرٌكه

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد ابراهٌم خمٌس خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  1

وضمن اؼراضها ،  منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة

 85411برلم       23193333تارٌخ : 

احمد ابراهٌم خمٌس خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  2

اؼراضها ،  منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن

 85411برلم       23193333تارٌخ : 

احمد عبدالفتاح احمد عبدالرحٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  3

ضمن اؼراضها ، منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة و

 85411برلم       23193333تارٌخ : 

احمد عبدالفتاح احمد عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  4

وضمن اؼراضها ،  منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة

 85411برلم       23193333تارٌخ : 

خالد صبحً محمود حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  5

ؼراضها ، منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن ا

 85411برلم       23193333تارٌخ : 



 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

خالد صبحً محمود حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  6

 منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ،

 85411برلم       23193333تارٌخ : 

تعدٌل صفه كال من الشركاء الموصٌٌن المصر / مجدي دمحم حنفى دمحم حنفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك  -  7

ل التى االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعما

 85411برلم       23193333تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

تعدٌل صفه كال من الشركاء الموصٌٌن المصر / مجدي دمحم حنفى دمحم حنفى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك  -  8

لسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة ا

 85411برلم       23193333تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

مٌنا صبحً مٌخائٌل جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشركاء / مٌنا صبحً مٌخائٌل و  -  9

س خلٌل لبٌب وٌوساب ٌوسؾ عزٌز مجتمعٌن او منفردٌن نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات مٌنا ابراهٌم لبٌب وكٌرل

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمصالح والوزارات والبنون ولهم حك التولٌع على عمود الرهن وااللتراض بكافة انواعها والتعامل مع 

ٌل  بالرهن للنفس او الؽٌر او لصالح البنون فى كل او بعض مما ذكر على ان البنون والتولٌع على عمود التسهٌالت البنكٌة والتوك

 83589برلم       23193335تكون االعمال الصادرة منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها // ، تارٌخ : 

لجنسٌة تم تعدٌل جنسٌة /  حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدل من ا -  13

 828برلم       23193335من النظام االساسً //////// ، تارٌخ :  21,  7المصرٌة الى الجنسٌة السعودٌة وتعدٌل المادتٌن 

تم تعدٌل جنسٌة /  حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدل من الجنسٌة  -  11

 828برلم       23193335من النظام االساسً //////// ، تارٌخ :  21,  7ٌل المادتٌن المصرٌة الى الجنسٌة السعودٌة وتعد

تم تعدٌل جنسٌة /  حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدل من الجنسٌة  -  12

 828برلم       23193335///// ، تارٌخ : من النظام االساسً /// 21,  7المصرٌة الى الجنسٌة السعودٌة وتعدٌل المادتٌن 

تم تعدٌل جنسٌة /  حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدل من الجنسٌة  -  13

 828برلم       23193335من النظام االساسً //////// ، تارٌخ :  21,  7المصرٌة الى الجنسٌة السعودٌة وتعدٌل المادتٌن 

    23193336مروان دمحم عبدالفتاح دٌوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  14

 26543برلم   

    23193336مروان دمحم عبدالفتاح دٌوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  15

 26543برلم   

    23193336ان دمحم عبدالفتاح دٌوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ، تارٌخ : مرو -  16

 26543برلم   

تعٌٌن السٌدة/ ندى حسٌن محمود النٌال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ممثال عن مصرؾ ابوظبً االسالمً  -  17

 12532برلم       23193336شربٌنً ، تارٌخ : بدال من السٌد / دمحم سعٌد حسن ال

فهد عامر عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن //// ، تارٌخ :  -  18

 9559برلم       23193336

من //// ، تارٌخ : فهد عامر عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كشرٌن متضا -  19

 9559برلم       23193336

مروان خالد عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن //// ، تارٌخ :  -  23

 9559برلم       23193336



 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

متضامن //// ، تارٌخ : مروان خالد عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كشرٌن  -  21

 9559برلم       23193336

فهد عامر عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن //// ، تارٌخ :  -  22

 9559برلم       23193336

متضامن //// ، تارٌخ : فهد عامر عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كشرٌن  -  23

 9559برلم       23193336

مروان خالد عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن //// ، تارٌخ :  -  24

 9559برلم       23193336

رٌن متضامن //// ، تارٌخ : مروان خالد عبدالوهاب دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم الى الشركة كش -  25

 9559برلم       23193336

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ  -  26

د / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌ 2319/1/8

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----عضوٌة مجلس االدارة 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336ضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : ع

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ  -  27

على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من  والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة 2319/1/8

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----عضوٌة مجلس االدارة 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور /

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ  -  28

العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من  والمعتمدة من الهٌئة 2319/1/8

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----عضوٌة مجلس االدارة 

دارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس اال

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

خ مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌ -  29

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من  2319/1/8

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----عضوٌة مجلس االدارة 

عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  حازم دروٌش مصطفى

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

جمعٌة العامة العادٌة المنعمدة دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع ال -  33

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -ى وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التال ----من عضوٌة مجلس االدارة 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

لس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مج -  31

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة  ----من عضوٌة مجلس االدارة 



 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

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

ى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة دروٌش مصطف -  32

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا  2319/1/8المنعمدة بتارٌخ 

ٌكون  -تحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى و ----ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدارة 

للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر 

 828برلم       23193336زلزوق عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  33

هللا والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبد 2319/1/8المنعمدة بتارٌخ 

ٌكون  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدارة 

للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر 

 828برلم       23193336ستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : زلزوق عضو مجلس االدارة واال

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  34

الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----من عضوٌة مجلس االدارة 

دالمادر زلزوق حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عب

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  35

ستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب والمعتمدة من الهٌئة العامه لال 2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----من عضوٌة مجلس االدارة 

و المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعض

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  36

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----من عضوٌة مجلس االدارة 

لمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق حازم دروٌش مصطفى عبدا

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

العامة العادٌة المنعمدة  والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة -  37

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

كون للدكتور / ٌ -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----من عضوٌة مجلس االدارة 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

//// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  38

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -نٌابة عنها على النحو التالى وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع  ----من عضوٌة مجلس االدارة 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

ز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بسنت ممدوح عبدالعزٌ -  39

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -تولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى وتحدٌد صالحٌات ال ----من عضوٌة مجلس االدارة 



 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

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828  برلم     23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  43

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----االدارة  من عضوٌة مجلس

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336 ، تارٌخ : عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  41

دمحم عبدهللا ؼرٌب والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----من عضوٌة مجلس االدارة 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336ارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : عضو مجلس االد

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  42

االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا  والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على 2319/1/8المنعمدة بتارٌخ 

ٌكون  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدارة 

ٌش مصطفى عبدالمادر للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / درو

 828برلم       23193336زلزوق عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة  -  43

هٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا والمعتمدة من ال 2319/1/8المنعمدة بتارٌخ 

ٌكون  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدارة 

االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس

 828برلم       23193336زلزوق عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

مدة دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنع -  44

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على النحو التالى  ----من عضوٌة مجلس االدارة 

وٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق حازم در

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //// بموجب محضر  -  45

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب  2319/1/8بتارٌخ 

ٌكون للدكتور /  -نحو التالى وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها على ال ----من عضوٌة مجلس االدارة 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق 

 828برلم       23193336عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

ٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  //// بموجب حازم درو  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  46

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله  2319/1/8محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع  ----ة الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدار

ٌكون للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -نٌابة عنها على النحو التالى 

برلم       23193336ارٌخ : والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، ت

828 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  //// بموجب   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  47

ستماله والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على اال 2319/1/8محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع  ----الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدارة 



 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

ٌكون للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -نٌابة عنها على النحو التالى 

برلم       23193336صطفى عبدالمادر زلزوق عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : والدكتور / دروٌش م

828 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  //// بموجب   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  48

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله  2319/1/8تارٌخ محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة ب

وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل الشركة والتولٌع  ----الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدارة 

صطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ٌكون للدكتور / حازم دروٌش م -نٌابة عنها على النحو التالى 

برلم       23193336والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

828 

ئٌس مجلس ادارة  //// بموجب حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  ر  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  49

والمعتمدة من الهٌئة العامه لالستثمار تمت الموافمة على االستماله  2319/1/8محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

لشركة والتولٌع وتحدٌد صالحٌات التولٌع فى تمثٌل ا ----الممدمه من السٌد / عبدهللا دمحم عبدهللا ؼرٌب من عضوٌة مجلس االدارة 

ٌكون للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -نٌابة عنها على النحو التالى 

برلم       23193336والدكتور / دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق عضو مجلس االدارة واالستاذ / دمحم عبدالرسول دمحم ، تارٌخ : 

828 

حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة  مجدي -  53

والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى 

البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة البنون الجراء كافة العملٌات 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن من  -التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336 االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة  -  51

ا لدى والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنه

البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن من  -التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336 دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : االستاذ / مجدي حافظ دمحم

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة  -  52

برم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى ت

البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة 

مجتمعٌن من  وٌكون لكل اثنٌن -التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة  -  53

لحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر ا

البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن من  -ذلن دون حد الصى  التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل

 828برلم       23193336االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل  -  54

بة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة الشركة والتولٌع نٌا

عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى  كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 
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او مجتمعٌن حك تمثٌل دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن  -  55

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة 

ر واجراء عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌ

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو  -  56

حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة 

وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع 

وٌكون  -والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن دروٌ -  57

حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة 

لعملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة ا

وٌكون  -والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336تارٌخ :  لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ،

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل  -  58

لٌع نٌابة الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتو

عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  من االستاذ /

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل  -  59

ة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كاف

عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  - كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل  -  63

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة  الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة

عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب 

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ثٌل والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تم -  61

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة 

عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -تحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى كافة ال

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

لس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مج -  62

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة 

على الشٌكات والتظهٌر واجراء عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة  -  63

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة 

حب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن الس

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل  -  64

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة 

افة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء عنها لدى البنون الجراء ك

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336ارة ، تارٌخ : من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االد

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل  -  65

ولٌع نٌابة الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والت

عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336/ مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : من االستاذ 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن  -  66

كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة  حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى

والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

وٌكون  -الصى والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد 

 828برلم       23193336لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن  -  67

دى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها ل

والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

وٌكون  -ة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌ

 828برلم       23193336لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ن حك تمثٌل دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌ -  68

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة 

عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء 

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

احمد عضو مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  69

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة 

ت والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابا

وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن  -كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى 

 828برلم       23193336من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد عضو   -االدارة  اعادة تشكٌل مجلس -  73

مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة 

ى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لد

الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل 

    23193336 عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم -ذلن دون حد الصى 

 828برلم   
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 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد عضو   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  71

ٌر الحكومٌة وعلى كافة مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼ

التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح 

وكل  الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان

    23193336وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -ذلن دون حد الصى 

 828برلم   

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد عضو   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  72

ن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة مجلس االدارة منفردٌ

التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح 

هٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظ

    23193336وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -ذلن دون حد الصى 

 828برلم   

عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احمد عضو  حازم دروٌش مصطفى  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  73

مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة 

ت البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌا

الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل 

    23193336:  وٌكون لكل اثنٌن مجتمعٌن من االستاذ / مجدي حافظ دمحم دمحم عضو مجلس االدارة ، تارٌخ -ذلن دون حد الصى 

 828برلم   

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  74

والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة 

مٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى وؼٌر الحكو

ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -دون حد الصً  اصدار خطابات الضمان وكل ذلن

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  75

ة الجهات الحكومٌة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كاف

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

 ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  76

والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة  والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

تح االعتمادات المستندٌة وطلب ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وف

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  77

مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو 

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

هٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظ

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  78

ر / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة والدكتو

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 
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 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب ذلن السحب واالٌداع وفتح ال

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

بدالعزٌز عضو مجلس االدارة دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح ع -  79

والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة 

بما فى وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة 

ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو  -  83

االدارة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات 

البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى 

بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

ى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس دروٌش مصطف -  81

االدارة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات 

باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم 

بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  82

والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة 

ٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى وؼٌر الحكوم

ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -دون حد الصً اصدار خطابات الضمان وكل ذلن 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  83

كافة الجهات الحكومٌة  والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

وطلب ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  84

ٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمث

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

حوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة الت

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  85

عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة والدكتور / والء احمد لدري 

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب  ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

رة بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدا -  86

والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة 

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 



 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

اع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب ذلن السحب واالٌد

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

مدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت م -  87

والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة 

بنكٌة بما فى وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات ال

ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

جلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو م -  88

والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة 

لبنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى ا

ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة بسنت ممدوح  -  89

والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة 

ركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الش

ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس  -  93

االدارة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات 

لى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وع

بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -د الصً وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون ح

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس  -  91

افة الجهات االدارة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى ك

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة 

بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة 

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -لب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً وط

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  92

الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة  والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

ٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحو

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالستاذة / بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة  -  93

دالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة والدكتور / والء احمد لدري عب

وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى 

لشٌكات والتظهٌر واجراء كافة التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على ا

 828برلم       23193336وٌكون ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

ة / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالستاذ  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  94

بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة 

والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى 

لعملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة البنون الجراء كافة ا



 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

    23193336وٌكون ، تارٌخ :  -التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

 828برلم   

زم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالستاذة / حا  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  95

بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة 

دات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعال

البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة 

    23193336، تارٌخ :  وٌكون -التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

 828برلم   

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالستاذة /   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  96

بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة والدكتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة 

لٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى والتو

البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة 

    23193336وٌكون ، تارٌخ :  -عتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً التحوٌالت وفتح اال

 828برلم   

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالستاذة /   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  97

كتور / والء احمد لدري عبدالجواد عضو مجلس االدارة حك تمثٌل الشركة بسنت ممدوح عبدالعزٌز عضو مجلس االدارة والد

والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وعلى كافة التعالدات التى تبرم باسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى 

الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتظهٌر واجراء كافة  البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن السحب واالٌداع وفتح

    23193336وٌكون ، تارٌخ :  -التحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة وطلب اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصً 

 828برلم   

عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً  مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى -  98

االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض 

بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها االراضً 

المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر واالستئجار والرهن والعمارات 

 828برلم       23193336وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

ة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  99

االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض 

ة بما فٌها االراضً بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشرك

والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر واالستئجار والرهن 

 828برلم       23193336وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً مجدي حافظ دمحم دمحم -  133

االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض 

التصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها االراضً بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى و

والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر واالستئجار والرهن 

 828  برلم     23193336وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً  -  131

االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض 

ٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها االراضً بضمان اصول الشركة وتمد

والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر واالستئجار والرهن 

 828برلم       23193336لى ، تارٌخ : وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع ع
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 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس  -  132

هن مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والر

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ :  واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس  -  133

لحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى ا

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336ستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : واال

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر  -  134

تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  زلزوق رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك

والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما 

ؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر فٌها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصر

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر  -  135

مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة  زلزوق رئٌس

والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما 

جهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر فٌها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واال

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

زم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حا -  136

رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

اضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر االر

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة م -  137

رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

اى اصل من اصول الشركة بما فٌها وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى 

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  -  138

رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

كفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم ال

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336تارٌخ : واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  -  139

رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

اللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها وا

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله 
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 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس  -  113

التسهٌالت االئتمانٌة والرهن  مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336لرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : واالستئجار وا

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس  -  111

لتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة وا

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

والشراء والتاجٌر  االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس  -  112

منتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن مجلً االدارة والعضو ال

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

كافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها ب

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

زوق رئٌس بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زل -  113

مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

ارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر االراضً والعمارات المبنٌة والسٌ

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

لدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ل -  114

زلزوق رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة 

ا والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بم

فٌها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر  دروٌش مصطفى عبدالمادر -  115

زلزوق رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة 

صى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون ال

فٌها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828رلم   ب    23193336واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس  -  116

مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

شركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها وااللتراض بضمان اصول ال

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336التولٌع على ، تارٌخ : واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات و

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للدكتور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس  -  117

انٌة والرهن مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى الحصول على التسهٌالت االئتم

وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها 

االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما فٌها البٌع والشراء والتاجٌر 

 828برلم       23193336جه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : واالستئجار والرهن وؼٌرها من او
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للدكتور /   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  118

نفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب م

الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى 

جه التصرؾ بما اى اصل من اصول الشركة بما فٌها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة او

فٌها البٌع والشراء والتاجٌر واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

 828برلم       23193336

ور / حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للدكت  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  119

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى 

الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى 

ها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما اى اصل من اصول الشركة بما فٌ

فٌها البٌع والشراء والتاجٌر واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : 

 828برلم       23193336

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للدكتور /   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  123

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فى 

وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة 

اى اصل من اصول الشركة بما فٌها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما 

ٌع على ، تارٌخ : فٌها البٌع والشراء والتاجٌر واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتول

 828برلم       23193336

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للدكتور /   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  121

ا فى حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق رئٌس مجلً االدارة والعضو المنتدب منفردا حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنه

الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وتمدٌم الكفاالت وكل ذلن دون الصى والتصرؾ فى 

اى اصل من اصول الشركة بما فٌها االراضً والعمارات المبنٌة والسٌارات واالجهزة والمعدات وؼٌرها بكافة اوجه التصرؾ بما 

ر واالستئجار والرهن وؼٌرها من اوجه التصرؾ وله حك مباشرة االجراءات والتولٌع على ، تارٌخ : فٌها البٌع والشراء والتاجٌ

 828برلم       23193336

مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات المعنٌة   -  122

مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  وٌكون لكال من رئٌس -

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

امام الجهات المعنٌة  مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن  -  123

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات المعنٌة  مجدي حافظ دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه  -  124

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات المعنٌة   مجدي حافظ دمحم -  125

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات  -  126

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828برلم       23193336حٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : الصال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات  -  127

دارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس اال -المعنٌة  

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام  -  128

من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل  وٌكون لكال -الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336او بعض الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

ٌة الالزمه لذلن امام دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائ -  129

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل  -الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336او بعض الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة   -  133

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات  -  131

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828برلم       23193336فى هذا الشان ، تارٌخ : الصالحٌات المخولة الٌهم 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات  -  132

ٌل الؽٌر فى كل او بعض وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توك -المعنٌة  

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

والء احمد لدرى عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات  -  133

و اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة ا -المعنٌة  

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات  -  134

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -معنٌة  ال

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

ائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتد -  135

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة  -  136

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828م   برل    23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

بسنت ممدوح عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات  -  137

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828برلم       23193336ٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : الصالحٌات المخولة ال

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام  -  138

او توكٌل الؽٌر فى كل  وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض -الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336او بعض الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام  -  139

االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل  وٌكون لكال من رئٌس مجلس -الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336او بعض الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

امام الجهات دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن  -  143

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

كافه العمود االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات دمحم عبدالرسول دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  141

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض  -المعنٌة  

 828برلم       23193336الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافه العمود   -ٌل مجلس االدارة اعادة تشك -  142

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة  -االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336الحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض الص

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافه العمود   -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  143

لس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة وٌكون لكال من رئٌس مج -االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

عمود حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافه ال  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  144

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة  -االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : 

حازم دروٌش مصطفى عبدالمادر زلزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافه العمود   -االدارة  اعادة تشكٌل مجلس -  145

وٌكون لكال من رئٌس مجلس االدارة او اى عضو من اعضاء مجلس االدارة  -االبتدائٌة والنهائٌة الالزمه لذلن امام الجهات المعنٌة  

 828برلم       23193336المخولة الٌهم فى هذا الشان ، تارٌخ : حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض الصالحٌات 

محمود دمحم محمود نافع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ////// موافمة مجلس االدارةعلى تفوٌض السٌد اللواء ا ح  -  146

نحو اجراءات ترخٌص سٌارة نمل  مهندس رئٌس مجلس االدارة لعمل توكٌل بالشهر العمارى لمسئولً الرخص بمطاع التامٌن الفنى

 46315برلم       23193337الموتى ) تحت الطلب ( ، تارٌخ : 

حسٌن نصر الدٌن حسٌن مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج شرٌن متضامن / اسامه حنفى مدبولى من  -  147

 81292برلم       23193311الشركة ، تارٌخ : 

ٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكة المتضامنه / مروة خلٌؾ دمحم عمارة من سلوي دمحم عبدالعزٌز ف -  148

    23193311الشركة //////// وتعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكة المتضامنة / سلوي دمحم عبدالعزٌز فٌاض منفرده ، تارٌخ : 

 86715برلم   

مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكة المتضامنه / مروة خلٌؾ دمحم عمارة من سلوي دمحم عبدالعزٌز فٌاض  توصٌة بسٌطة   -  149

    23193311الشركة //////// وتعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكة المتضامنة / سلوي دمحم عبدالعزٌز فٌاض منفرده ، تارٌخ : 

 86715برلم   

ه الشرٌن المتضامن / مجدى كمال  روفائٌل     الى مجدي كمال روفائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ///// تعدل صف -  153

 36654برلم       23193318شرٌن موصى ، تارٌخ : 

مجدي كمال روفائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ///// تعدل صفه الشرٌن المتضامن / مجدى كمال  روفائٌل     الى  -  151

 36654برلم       23193318شرٌن موصى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود ا -  152

البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت 

لٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات او منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتو

لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة 

 45337برلم       23193319 واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ :

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود  -  153

البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت 

و منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات ا

لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة 

 45337برلم       23193319ارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : واالحٌاء ومصلحه الجم

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود  -  154

ء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشرا

او منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات 

لوحدات المحلٌة لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة وا

 45337برلم       23193319واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود  -  155

واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال 

او منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات 

لس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومج

 45337برلم       23193319واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود  -  156

االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت البٌع والشراء 

او منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات 

ص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة لطاع االعمال العام والمطاع الخا

 45337برلم       23193319واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 

فى التولٌع على عمود  اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك -  157

البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت 

كات او منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شر

لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة 

 45337برلم       23193319واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 

رٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  شركة تضامن  مدٌر و ش -  158

البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت 

رٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات او منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمو

لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة 

 45337برلم       23193319واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 

لحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود اشرؾ احمد عبد ا -  159

البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت 

ه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات او منمول وتوكٌل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلح

لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة 

 45337برلم       23193319واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌن المتضامن الحك فى التولٌع على عمود  -  163

البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة الخاصه باعمال واؼراض الشركة وله الحك فى بٌع وشراء اى من اصول الشركة سواء كان ثابت 

ل الؽٌر والتمثٌل والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مؤمورٌاتها والتولٌع نٌابه عنها امام شركات او منمول وتوكٌ

لطاع االعمال العام والمطاع الخاص واالفراد والمضاء بكافة درجاته ومجلس الدوله وجمٌع الجهات االدارٌة والوحدات المحلٌة 

 45337برلم       23193319ضرائب العامه ، تارٌخ : واالحٌاء ومصلحه الجمارن ومصلحه ال

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات  -  161

ستثمار والمناطك االجتماعٌه ومكاتب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه لال

الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى 

استالم الشٌكات من كافة الجهات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل 

ٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزله عند االلتضاء ، تارٌخ : توك

 45337برلم       23193319

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات  -  162

ب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك االجتماعٌه ومكات

الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى 

ت وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل استالم الشٌكات من كافة الجها

توكٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزله عند االلتضاء ، تارٌخ : 

 45337برلم       23193319

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  ت -  163

االجتماعٌه ومكاتب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك 

ت الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشركا

استالم الشٌكات من كافة الجهات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل 

عند االلتضاء ، تارٌخ :  توكٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزله

 45337برلم       23193319

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات  -  164

الستثمار والمناطك االجتماعٌه ومكاتب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه ل

الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى 

استالم الشٌكات من كافة الجهات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل 

كٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزله عند االلتضاء ، تارٌخ : تو

 45337برلم       23193319

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات  -  165

تب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك االجتماعٌه ومكا

الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى 

ات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل استالم الشٌكات من كافة الجه

توكٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزله عند االلتضاء ، تارٌخ : 

 45337برلم       23193319

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار   -  166

االجتماعٌه ومكاتب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك 

ات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشرك

استالم الشٌكات من كافة الجهات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل 

ه عند االلتضاء ، تارٌخ : توكٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزل

 45337برلم       23193319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات  -  167

لالستثمار والمناطك االجتماعٌه ومكاتب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه 

الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى 

استالم الشٌكات من كافة الجهات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل 

وكٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزله عند االلتضاء ، تارٌخ : ت

 45337برلم       23193319

اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات  -  168

اتب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك االجتماعٌه ومك

الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشركات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى 

هات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل استالم الشٌكات من كافة الج

توكٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعزله عند االلتضاء ، تارٌخ : 

 45337برلم       23193319

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والتؤمٌنات  اشرؾ احمد عبد الحمٌد النجار  -  169

االجتماعٌه ومكاتب العمل والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك 

كات الكهرباء والمٌاه والتلٌفونات والؽاز الطبٌعى وله الحك فى الحره والهٌئه العامه لسوق المال والنٌابه العامه والسام الشرطة وشر

استالم الشٌكات من كافة الجهات وصرفها من كافة البنون وااللتراض والرهن فى حدود اؼراض الشركة وله اٌضا الحك فى عمل 

له عند االلتضاء ، تارٌخ : توكٌل رسمى عام لضائى للساده المحامٌن والمحاسبٌن وتوكٌلهم وؼٌرهم فى كل ذلن او بعضه وعز

 45337برلم       23193319

احمد دمحم عادل رمضان سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا ومعامالتها  -  173

الجهات والهٌئات الحكومٌة وفى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة والؼراضها وتمثٌل الشركة امام كافة 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع امام الشهر العمارى والتوثٌك باسم الشركة والؼراض الشركة 

ت وله الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اما فٌما ٌختص بجمٌع اعمال التصرفات واعمال التولٌع على الشٌكا

 93133برلم       23193319وصرفها فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن اذا كان ، تارٌخ : 

احمد دمحم عادل رمضان سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المبلػ اكثر من مائتى الؾ جنٌه مصرى الؼٌر او ما ٌعادلها  -  171

الؼٌر او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى او الل فٌكون حك التولٌع على بالعمالت االجنبٌه اما اذا كان المبلػ مائتى الؾ جنٌه مصرى 

الشٌكات وصرفها للسٌد / احمد دمحم عادل رمضان سلٌم والسٌد/ دمحم ممدوح عرفه اصٌل منفردٌن اما فٌما ٌختص باعمال التولٌع 

ثابته او منموله فٌلزم تولٌع كافة الشركاء  على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وكفاله الؽٌر وبٌع اى اصل من اصول الشركة

 93133برلم       23193319مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 

اسامه محمود على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة لوفاته ،،، وانضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -  172

 14914برلم       23193323بالعمد ، تارٌخ : 

لى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة لوفاته ،،، وانضمام شرٌكه موصٌه مذكورة اسامه محمود ع -  173

 14914برلم       23193323بالعمد ، تارٌخ : 

فاٌك مصطفى على حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تخارج الشرٌكٌن فاٌك مصطفى على والشرٌن عمرو  -  174

رٌكٌن موصٌٌن بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع لالستاذ/احمد سعد بركات منفردا ، تارٌخ : ش 2مصطفى على وانضمام عدد 

 67986برلم       23193324

    23193325اسماء مجدى خلٌل سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  175

 18833برلم   

    23193325ل سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : اسماء مجدى خلٌ -  176

 18833برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    23193325اسماء مجدى خلٌل سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  177

 18833برلم   

    23193325وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : عبدالرحمن مجدى خلٌل  ت -  178

 18833برلم   

    23193325عبدالرحمن مجدى خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  179

 18833برلم   

    23193325ٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : عبدالرحمن مجدى خلٌل  توصٌة بسٌطة  مد -  183

 18833برلم   

اسماء مجدى خلٌل سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله حك توكٌل  -  181

 18833م   برل    23193325او اكثر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ، تارٌخ : 

اسماء مجدى خلٌل سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله حك توكٌل  -  182

 18833برلم       23193325او اكثر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ، تارٌخ : 

،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله حك توكٌل اسماء مجدى خلٌل سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ، -  183

 18833برلم       23193325او اكثر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ، تارٌخ : 

عبدالرحمن مجدى خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله حك توكٌل او  -  184

 18833برلم       23193325او بعض اختصاصات االدارة ، تارٌخ : اكثر فى كل 

عبدالرحمن مجدى خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله حك توكٌل او  -  185

 18833برلم       23193325اكثر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ، تارٌخ : 

رحمن مجدى خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله حك توكٌل او عبدال -  186

 18833برلم       23193325اكثر فى كل او بعض اختصاصات االدارة ، تارٌخ : 

    23193327، تارٌخ : احمد عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى  -  187

 21394برلم   

    23193327احمد عبدالعزٌز مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  188

 21394برلم   

    23193327احمد عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  189

 21394برلم   

    23193327احمد عبدالعزٌز مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  193

 21394برلم   

    23193327سامى عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  191

 21394برلم   

    23193327سامى عبدالعزٌز مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  192

 21394برلم   

    23193327سامى عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  193

 21394برلم   



 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

    23193327مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ : سامى عبدالعزٌز  -  194

 21394برلم   

احمد عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وبصفته الشرٌن  -  195

والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة ولطاع  المتضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة

االعمال والمطاع الخاص والبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة انواعها والمنشؤت الفردٌة االخرى التى تتعامل معها 

ى كل او بعض من اختصاصاتها كما لها حك الرهن الشركة وفى مباشرة كافة االعمال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر ف

 21394برلم       23193327العمارى والتجارى وااللتراض وابرام العمود االئتمانٌة مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : 

وبصفته الشرٌن احمد عبدالعزٌز مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا  -  196

المتضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة ولطاع 

االعمال والمطاع الخاص والبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة انواعها والمنشؤت الفردٌة االخرى التى تتعامل معها 

ى مباشرة كافة االعمال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر فى كل او بعض من اختصاصاتها كما لها حك الرهن الشركة وف

 21394برلم       23193327العمارى والتجارى وااللتراض وابرام العمود االئتمانٌة مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وبصفته الشرٌن  احمد عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  -  197

المتضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة ولطاع 

انواعها والمنشؤت الفردٌة االخرى التى تتعامل معها  االعمال والمطاع الخاص والبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة

الشركة وفى مباشرة كافة االعمال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر فى كل او بعض من اختصاصاتها كما لها حك الرهن 

 21394برلم       23193327العمارى والتجارى وااللتراض وابرام العمود االئتمانٌة مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : 

احمد عبدالعزٌز مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وبصفته الشرٌن  -  198

المتضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة ولطاع 

ل والمطاع الخاص والبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة انواعها والمنشؤت الفردٌة االخرى التى تتعامل معها االعما

الشركة وفى مباشرة كافة االعمال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر فى كل او بعض من اختصاصاتها كما لها حك الرهن 

 21394برلم       23193327العمود االئتمانٌة مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : العمارى والتجارى وااللتراض وابرام 

سامى عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وبصفته  -  199

ها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة الشرٌن المتضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عن

ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة انواعها والمنشؤت الفردٌة االخرى التى تتعامل 

صاصاتها كما لها حك معها الشركة وفى مباشرة كافة االعمال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر فى كل او بعض من اخت

 21394برلم       23193327الرهن العمارى والتجارى وااللتراض وابرام العمود االئتمانٌة مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى عبدالعزٌز مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وبصفته  -  233

ضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة الشرٌن المت

ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة انواعها والمنشؤت الفردٌة االخرى التى تتعامل 

مال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر فى كل او بعض من اختصاصاتها كما لها حك معها الشركة وفى مباشرة كافة االع

 21394برلم       23193327الرهن العمارى والتجارى وااللتراض وابرام العمود االئتمانٌة مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : 

وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وبصفته سامى عبدالعزٌز مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  -  231

الشرٌن المتضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة 

الفردٌة االخرى التى تتعامل ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة انواعها والمنشؤت 

معها الشركة وفى مباشرة كافة االعمال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر فى كل او بعض من اختصاصاتها كما لها حك 

 21394برلم       23193327الرهن العمارى والتجارى وااللتراض وابرام العمود االئتمانٌة مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى عبدالعزٌز مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وبصفته  -  232

الشرٌن المتضامن ومدٌر الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات والمصالح والمرافك الحكومٌة 

لبنون الحكومٌة واالستثمارٌة والشركات بكافة انواعها والمنشؤت الفردٌة االخرى التى تتعامل ولطاع االعمال والمطاع الخاص وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

معها الشركة وفى مباشرة كافة االعمال المتعلمه بؽرضها وٌحك لها توكٌل الؽٌر فى كل او بعض من اختصاصاتها كما لها حك 

 21394برلم       23193327مع البنون الحكومٌة والؽٌر ، تارٌخ : الرهن العمارى والتجارى وااللتراض وابرام العمود االئتمانٌة 

رفعت شاكر بسطا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل الؽٌر لكل منهما ، تارٌخ :  -  233

 13923برلم       23193328

لشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل الؽٌر لكل منهما ، تارٌخ : رفعت شاكر بسطا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ ل -  234

 13923برلم       23193328

رفعت شاكر بسطا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل الؽٌر لكل منهما ، تارٌخ :  -  235

 13923برلم       23193328

و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل الؽٌر لكل منهما ، تارٌخ : رفعت شاكر بسطا  شركة تضامن  مدٌر  -  236

 13923برلم       23193328

رفعت شاكر بسطا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل الؽٌر لكل منهما ، تارٌخ :  -  237

 13923برلم       23193328

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل الؽٌر لكل منهما ، تارٌخ :  رفعت شاكر بسطا  -  238

 13923برلم       23193328

رفعت شاكر بسطا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌضاؾ للشرٌكٌن المتضامنٌن حك توكٌل الؽٌر لكل منهما ، تارٌخ :  -  239

 13923برلم       23193328

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 86715برلم       23193311مروه خلٌؾ وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

صٌة بسٌطة ، تارٌخ تعدل االسم التجارى الى / سلوي دمحم عبدالعزٌز فٌاض وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه تو -  2

 86715برلم       23193311: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 61769برلم       23193333:  ، تارٌخ 1929  2318/  7/ 23خالد عبدالحمٌد مصطفى حلمى  تجدٌد ثانى  -  1

 8712برلم       23193333، تارٌخ :  1952  2319/2/27دمحم شحاته  سعد صابر   -  2

 74323برلم       23193333، تارٌخ :  1934  2316/5/21محمود فوزى محمود حسن   -  3

 83575برلم       23193333، تارٌخ :  1958  2319/1/8دمحم سٌد دمحم عٌاد  تجدٌد اول فى  -  4

 13722برلم       23193333، تارٌخ :  1928  2316/7/17كمال شنوده ٌسى نجٌب   -  5

برلم       23193333، تارٌخ :  1932  2318/  7/ 22حسنى لمستلزمات االطفال/ دمحم حسنى سلٌمان عثمان  تجدٌد اول  -  6

79743 

 79743برلم       23193333، تارٌخ :  1932  2318/  7/ 22دمحم حسنى سلٌمان عثمان  تجدٌد اول  -  7

 42523برلم       23193333، تارٌخ :  1947  2314/3/33ضٌاء دمحم سامى ابراهٌم   -  8

 75341برلم       23193333، تارٌخ :  1949  2316/11/27زكى احمد دمحم السمان  تجدٌد اول فى  -  9

 25763برلم       23193333، تارٌخ :  1938  2314/7/13دمحم عبدالحارس  عبدالجلٌل   -  13

 73178برلم       23193333، تارٌخ :  1943  2316/  1/ 26دمحم السٌد سعد دمحم السما  تجدٌد اول  -  11

 62688برلم       23193333، تارٌخ :  1964  2313/9/21حازم احمد دمحم محمود فراج  تجدٌد اول فى  -  12

 62688برلم       23193333، تارٌخ :  1965  2318/9/21دمحم محمود فراج  تجدٌد ثانى فى حازم احمد  -  13

 29677برلم       23193333، تارٌخ :  1951  2315/ 6/ 19دمحم محمود عبدالعال  تجدٌد ثالث -  14

 57398برلم       23193334 ، تارٌخ : 1969  2317/  13/ 2محمود عبدالعزٌز دمحم احمد دمحم الماضى  تجدٌد ثانى  -  15

 83843برلم       23193334، تارٌخ :  1993  2319/2/26دمحم زكرٌا دمحم معوض   -  16

، تارٌخ :  1993  2319/2/26تعدل االسم التجارى الى / مكتب دمحم زكرٌا دمحم معوض لنمل الموتى ) حانوتً (   -  17

 83843برلم       23193334

 51778برلم       23193334، تارٌخ :  1974  2311/8/31عبدالفتاح حمدي   محمود عبدهللا -  18

 51778برلم       23193334، تارٌخ :  1975  2316/8/31محمود عبدهللا عبدالفتاح حمدي   -  19

 18732برلم       23193334، تارٌخ :  1995  2317/  11/ 1فإاد ابراهٌم محمود ٌوسؾ  تجدٌد ثالث  -  23

 61277برلم       23193334، تارٌخ :  1987  2318/6/22عائشه دمحم الشناوي علً   -  21

 9979برلم       23193334، تارٌخ :  1988  1999/11/6محمود السٌد عبدالحمٌد   -  22

 9979برلم       23193334، تارٌخ :  1989  2334/11/6محمود السٌد عبدالحمٌد   -  23

 9979برلم       23193334، تارٌخ :  1993  2339/11/6لحمٌد  محمود السٌد عبدا -  24

 9979برلم       23193334، تارٌخ :  1991  2314/11/6محمود السٌد عبدالحمٌد   -  25

 15352برلم       23193334، تارٌخ :  1983  2316/11/17مراكبى عبد الحمٌد دمحم رمضان   -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 71874برلم       23193334، تارٌخ :  1994  2315/  8/ 15م متولى  تجدٌد اول عبدالعظٌم السباعى عبدالعظٌ -  27

 42227برلم       23193334، تارٌخ :  1999  2319/3/7احمد خلٌل خلٌل  حسٌن   -  28

 42173برلم       23193334، تارٌخ :  1966  2319/  3/ 1اٌمن علً توكل عطٌه  تجدٌد ثالث  -  29

 58421برلم       23193335، تارٌخ :  2329  2317/12/16محمود حسن  ٌسري حسن  -  33

 7824برلم       23193335، تارٌخ :  2322  2318/13/14كمال دمحم عمر عطاى   -  31

 7843برلم       23193335، تارٌخ :  2344  2318/13/18امٌرة السٌد سعد عبده   -  32

 34289برلم       23193335، تارٌخ :  2346  2336/9/23سعاد محمود السٌد على ابوزٌد   -  33

 34289برلم       23193335، تارٌخ :  2347  2311/9/23سعاد محمود السٌد على ابوزٌد   -  34

 34289برلم       23193335، تارٌخ :  2348  2316/9/23سعاد محمود السٌد على ابوزٌد   -  35

 62386برلم       23193335، تارٌخ :  2332  2313/8/28ربٌع محمود احمد علً   -  36

 62386برلم       23193335، تارٌخ :  2333  2318/8/28ربٌع محمود احمد علً   -  37

 37796برلم       23193335، تارٌخ :  2336  2317/  13/ 27البدري خلٌفه محمود دمحم  تجدٌد اول  -  38

 63956برلم       23193335، تارٌخ :  2339  2318/12/28تجدٌد ثانى فى   عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز الٌمنً -  39

 81215برلم       23193335، تارٌخ :  2318  2319/4/22احمد حسانٌن عبد هللا احمد عماره  تجدٌد اول فى  -  43

 64383برلم       23193335: ، تارٌخ  2352  2319/1/27وحٌد فاروق دمحم عبدالهادى   -وحٌد لتجارة وتورٌد اللحوم  -  41

 14558برلم       23193335، تارٌخ :  2315  2316/13/13ممدوح  دمحم دمحم صدٌك   -  42

 64383برلم       23193335، تارٌخ :  2352  2319/1/27وحٌد فاروق دمحم عبدالهادى   -  43

 83792برلم       23193335تارٌخ : ،  2341  2319/2/18سمٌر عبدالعزٌز دمحم ٌالوت  تجدٌد اول فى  -  44

 64283برلم       23193335، تارٌخ :  2317  2319/1/23باسم حسن اسماعٌل  تجدٌد ثانى فى  -  45

 24292برلم       23193336، تارٌخ :  2373  2319/3/14على فاروق جمعه   -  46

 17431برلم       23193336، تارٌخ :  2375  2317/6/25طارق مصطفى محمود الطنطاوى   -  47

 4639برلم       23193336، تارٌخ :  2369  2317/1/2فإاد محمود السٌد عبدالعزٌز  تجدٌد رابع فى  -  48

برلم       23193336، تارٌخ :  2117  2319/  3/ 4تعدٌل االسم التجارى إلى / االخالص / دمحم احمد زكى  تجدٌد ثانى  -  49

64887 

، تارٌخ :  2117  2319/  3/ 4االسم التجارى لٌصبح / االخالص / دمحم احمد زكى على  تجدٌد ثانى تم تعدٌل  -  53

 64887برلم       23193336

 61358برلم       23193336، تارٌخ :  2379  2313/6/25رمسٌس سعد فرج منمارٌوس / رمسٌس ساوند   -  51

 61358برلم       23193336، تارٌخ :  2383  2318/6/25رمسٌس سعد فرج منمارٌوس / رمسٌس ساوند   -  52



 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

 64887برلم       23193336، تارٌخ :  2117  2319/  3/ 4دمحم احمد زكى على  تجدٌد ثانى  -  53

 68553برلم       23193336، تارٌخ :  2374  2314/  12/ 23دمحم حسن خمٌس على السٌد  تجدٌد اول  -  54

 39871برلم       23193336، تارٌخ :  2131  2318/6/15مٌخائٌل  تجدٌد ثالث فى جورج صبحً توفٌك  -  55

 63737برلم       23193336، تارٌخ :  2393  2318/12/3طلعت الصاوى دمحم ابوعمر   -  56

، تارٌخ  2393  2318/12/3طلعت الصاوى دمحم ابوعمر   -تعدل االسم التجارى الى / الصاوي لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  57

 63737برلم       23193336: 

    23193336، تارٌخ :  2133  2317/8/19احمد محمود سعد احمد لطماط / لطماط للتجارة وبٌع السٌارات  تجدٌد ثانى فى  -  58

 56796برلم   

 52363برلم       23193336، تارٌخ :  2377  2316/13/18ممدوح احمد محمود عبد الرحمن   -  59

 8566برلم       23193336، تارٌخ :  2366  2319/2/3ماهر فهمى مسٌحه حنا   -  63

 18733برلم       23193336، تارٌخ :  2385  2332/13/29ابراهٌم  السٌد لطب العسال   -  61

 18733برلم       23193336، تارٌخ :  2386  2337/13/29ابراهٌم  السٌد لطب العسال   -  62

 18733برلم       23193336، تارٌخ :  2387  2312/13/29هٌم  السٌد لطب العسال  ابرا -  63

 18733برلم       23193336، تارٌخ :  2387  2317/13/29ابراهٌم  السٌد لطب العسال   -  64

 18733برلم       23193336، تارٌخ :  2388  2317/13/29ابراهٌم  السٌد لطب العسال   -  65

 78936برلم       23193336، تارٌخ :  2371  2318/  3/ 7خلٌل حسن عبدالالهى خلٌل  تجدٌد اول دمحم  -  66

 41636برلم       23193336، تارٌخ :  2356  2317/  1/ 15رفٌك نبٌل عبدالمنعم دمحم  تجدٌد ثانى  -  67

 53491برلم       23193336، تارٌخ :  2361  2316/5/31دمحم عبد العاطً دمحم سٌد احمد   -  68

 43553برلم       23193336، تارٌخ :  2392  2318/8/23دمحم عبد الفتاح السٌد عبد الجواد   -  69

 41636برلم       23193336، تارٌخ :  2355  2318/  12/ 27رفٌك نبٌل عبد المنعم دمحم  تجدٌد ثالث  -  73

 83963برلم       23193336:  ، تارٌخ 2381  2319/3/16دمحم فاٌد عطا فاٌد   -  71

 53588برلم       23193337، تارٌخ :  2143  2317/  1/ 24عزه دمحم عبد السمٌع دمحم  تجدٌد ثانى  -  72

 53318برلم       23193337، تارٌخ :  2142  2316/4/33نبٌه دمحم حسن   -  73

 58132برلم       23193337، تارٌخ :  2135  2317/  11/ 25ابراهٌم حسن ابراهٌم واصؾ  تجدٌد ثانى  -  74

 65286برلم       23193337، تارٌخ :  2111  2319/4/2عبد العال احمد دمحم عثمان  تجدٌد ثانى فى  -  75

 12632برلم       23193337، تارٌخ :  2133  2316/1/18محمود السٌد دمحم  تجدٌد رابع فى  -  76

 66924برلم       23193337، تارٌخ :  2119  2314/  7/ 29تجدٌد اول   سعاد حسن عبد العزٌز مصطفى -  77

 62116برلم       23193337، تارٌخ :  2132  2318/8/11دمحم خالد ابراهٌم خالد   -  78



 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

 41363برلم       23193337، تارٌخ :  2134/  2318 11/ 23دمحم سالمه خلٌل ابراهٌم  تجدٌد ثالث  -  79

، تارٌخ :  2134/  2318 11/ 23سم التجارى الى / دمحم سالمه للتجارة ومستلزمات المصاعد  تجدٌد ثالث تعدل اال -  83

 41363برلم       23193337

 63691برلم       23193337، تارٌخ :  2135  2313/5/23اسالم دمحم لرنً فرج   -  81

 63691برلم       23193337، تارٌخ :  2136  2318/5/23اسالم دمحم لرنً فرج   -  82

 52137برلم       23193337، تارٌخ :  2138  2316/9/27سلوى سمٌر مٌخائٌل حنا   -  83

 36478برلم       23193337، تارٌخ :  2134  2317/  6/ 5عبد الحمٌد عبد هللا الصاوي  تجدٌد ثالث  -  84

 16239برلم       23193337، تارٌخ :  2133  2317/3/5رمضان  عبدالهادى السٌد   -  85

 83718برلم       23193337، تارٌخ :  2113  2319/2/5دمحم شعبان دمحم مختار  تجدٌد اول فى  -  86

 41866برلم       23193337، تارٌخ :  2153  2319/1/24سامى مطر ابوزٌد ٌوسؾ   -  87

 42338برلم       23193337، تارٌخ :  2126  2339/3/16كساب سٌد احمد مصطفى   -  88

 42338برلم       23193337، تارٌخ :  2127  2314/3/16كساب سٌد احمد مصطفى   -  89

 42338برلم       23193337، تارٌخ :  2128  2319/3/16كساب سٌد احمد مصطفى   -  93

 75594برلم       23193337، تارٌخ :  2144  2316/1/1دمحم عطٌة ابراهٌم عطٌه عبدالفتاح   -  91

 78144برلم       23193337، تارٌخ :  2115  2317/  11/ 29مارى لمعى اسحاق فرج  تجدٌد اول  -  92

    23193337، تارٌخ :  2136  2314/  13/ 28ابراهٌم حسن ابراهٌم واصؾ / صٌدلٌة ابراهٌم واصؾ  تجدٌد اول  -  93

 58132برلم   

 36319برلم       23193337، تارٌخ :  2129  2317/  5/ 21د ثالث محمود هاشم عبد الرازق عثمان  تجدٌ -  94

 61839برلم       23193313، تارٌخ :  2176  2313/  7/ 27عبدالحمٌد ابراهٌم شراكى عبدالحمٌد  تجدٌد اول  -  95

 61839برلم       23193313، تارٌخ :  2177  2318/  7/ 27عبدالحمٌد ابراهٌم شراكى عبدالحمٌد  تجدٌد ثانى  -  96

 62245برلم       23193313، تارٌخ :  2155  2318/  8/ 19مٌشٌل بخٌت عبدالسٌد عبدالمالن  تجدٌد ثانى  -  97

 47337برلم       23193313، تارٌخ :  2172  2313/  7/ 13حمدى احمد دمحم عامر  تجدٌد اول  -  98

 47337برلم       23193313، تارٌخ :  2173  2315/  7/ 13حمدى احمد دمحم عامر  تجدٌد ثانى  -  99

 39497برلم       23193313، تارٌخ :  2181  2315/  11/ 9طارق دمحم جمال على الزمزمى  تجدٌد اول  -  133

 19393برلم       23193313، تارٌخ :  2169  2317/  12/ 23مصطفى احمد على  تجدٌد رابع  -  131

 15132برلم       23193313، تارٌخ :  2166  2311/  11/ 23عبد الجواد  تجدٌد ثالث دمحم عبد الحمٌد  -  132

 15132برلم       23193313، تارٌخ :  2167  2316/  11/ 23دمحم عبد الحمٌد عبد الجواد  تجدٌد رابع  -  133

 25885برلم       23193313، تارٌخ :  2188  2314/  7/ 23سعد على فهمى احمد  تجدٌد ثالث  -  134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 61828برلم       23193313، تارٌخ :  2187  2318/7/24سراج الدٌن احمد جالل دمحم/ السراج المنٌر للمماوالت   -  135

 61828برلم       23193313، تارٌخ :  2187  2318/7/24السراج المنٌر للمماوالت واالنشاءات   -  136

 39497برلم       23193313، تارٌخ :  2183  2318/  5/ 12ٌد ثالث طارق دمحم جمال على الزمزمى  تجد -  137

 76855برلم       23193313، تارٌخ :  2164  2317/5/31احمد السٌد احمد حسن  تجدٌد اول فى  -  138

 41929برلم       23193313، تارٌخ :  2157  2319/  1/ 28ولٌد احمد دمحم دمحم  تجدٌد ثالث  -  139

 39497برلم       23193313، تارٌخ :  2183  2317/  2/ 18رق دمحم جمال على الزمزمى  تجدٌد ثانى طا -  113

    23193313، تارٌخ :  2183  2317/  2/ 18تعدل االسم التجارى إلى / مصنع جٌالتى / طارق دمحم جمال  تجدٌد ثانى  -  111

 39497برلم   

 58489برلم       23193313، تارٌخ :  2164  2317/12/26ى فى دمحم خمٌس دمحم محمود  تجدٌد ثان -  112

 39149برلم       23193311، تارٌخ :  2246  2318/4/5صموئٌل ماهر حنا باخوم   -  113

 61433برلم       23193311، تارٌخ :  2234  2318/6/29فاطمه عٌد محمود احمد  تجدٌد ثانى فى  -  114

 79412برلم       23193311، تارٌخ :  2239  2318/5/26 سالم  معتز دمحم السٌد دمحم -  115

 79412برلم       23193311، تارٌخ :  2239  2318/5/26تعدل السمه التجارٌة الى / الدعم الفنى للمماوالت العامه   -  116

 69693برلم       23193311، تارٌخ :  2226  2315/  3/ 14اٌمن فوزى جرجس عوض هللا  تجد ٌد اول  -  117

 64398برلم       23193311، تارٌخ :  2243  2319/1/6مصطفى السٌد احمد مصطفى   -  118

 23363برلم       23193311، تارٌخ :  2235  2338/3/28دمحم محمود احمد دمحم بسٌونى  تجدٌد ثانى فى  -  119

 23363برلم       23193311، تارٌخ :  2236  2313/3/28دمحم محمود احمد دمحم بسٌونى  تجدٌد ثالث فى  -  123

 23363برلم       23193311، تارٌخ :  2237  2318/3/28دمحم محمود احمد دمحم بسٌونى  تجدٌد رابع فى  -  121

 5273برلم       23193311، تارٌخ :  2239  2315/3/28شكرى  عبدالعاطى  دمحم  رمضان  تجدٌد اول فى  -  122

 63943برلم       23193311، تارٌخ :  2242  2318/  6/ 3بد االول عبد هللا هنو  تجدٌد ثانى بشرى ع -  123

 59696برلم       23193311، تارٌخ :  2234  2318/  3/ 13ٌوسؾ حسن علً سلٌمان  تجدٌد اول  -  124

 59696برلم       23193311، تارٌخ :  2233  2318/3/12دمحم احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم   -  125

 59696برلم       23193311، تارٌخ :  2234  2318/3/12دمحم احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم   -  126

 14572برلم       23193311، تارٌخ :  2191  2316/  13/ 12عثمان محمود سٌد دمحم  تجدٌد رابع  -  127

 64679برلم       23193311، تارٌخ :  2229  2319/2/18اشرؾ خلٌفه تمام دمحم  تجدٌد ثانى فى  -  128

 76133برلم       23193311، تارٌخ :  2223  2317/  2/ 27شٌماء سامى دمحم حماد  تجدٌد اول  -  129

 83233برلم       23193311، تارٌخ :  2227  2318/11/13على ابراهٌم مصطفى حسون  تجدٌد اول فى  -  133

 5273برلم       23193311، تارٌخ :  2213  2317/5/23ن  تجدٌد خامس فى شكرى عبدالعاطى دمحم رمضا -  131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 32396برلم       23193311، تارٌخ :  2245  2316/2/19عمرو احمد خلٌل  تجدٌد ثالث فى  -  132

 59634برلم       23193311، تارٌخ :  2219  2313/  3/ 9شعبان صابر عطٌه ابراهٌم  تجدٌد اول  -  133

 59634برلم       23193311، تارٌخ :  2223  2318/  3/ 9شعبان صابر عطٌه ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  134

 64643برلم       23193311، تارٌخ :  2192  2319/  2/ 16عمر دمحم دمحم عبدالفتاح  تجدٌد ثانى  -  135

 65492برلم       23193312تارٌخ :  ، 2284  2319/  4/ 16اسامة دمحم ابراهٌم احمد زهران  تجدٌد ثانى  -  136

 65115برلم       23193312، تارٌخ :  2268  2319/  3/ 22اٌسم عوض ابراهٌم عوض  تجدٌد ثانى  -  137

،  2284  2319/  4/ 16تعدل االسم التجارى إلى / الزهران للتخلٌص الجمركى وعموم االستٌراد والتصدٌر  تجدٌد ثانى  -  138

 65492برلم       23193312تارٌخ : 

 65492برلم       23193312، تارٌخ :  2284  2319/  4/ 16اسامة دمحم ابراهٌم احمد زهران  تجدٌد ثانى  -  139

 52759برلم       23193312، تارٌخ :  2296  2316/  11/ 21بٌٌر شولى حنا عٌسى  تجدٌد ثانى  -  143

 24254برلم       23193312، تارٌخ :  2286  2319/3/11 اشرؾ دمحم توفٌك حسن  تجدٌد رابع فى -  141

 78754برلم       23193312، تارٌخ :  2294  2318/2/11سامح ٌوسؾ دمحم عبدالحمٌد  تجدٌد اول فى  -  142

 41654برلم       23193312، تارٌخ :  2253  2319/  1/ 3هٌثم عثمان ابراهٌم  تجدٌد ثالث  -  143

 78232برلم       23193312، تارٌخ :  2261  2317/  12/ 5مختار احمد على  تجدٌد اول  جمال دمحم -  144

 83918برلم       23193312، تارٌخ :  2277  2319/  3/ 9تامر حسن دمحم فارس  تجدٌد اول  -  145

 18383  برلم     23193312، تارٌخ :  2281  2317/  9/ 33السٌد عبده دمحم بدوى  تجدٌد رابع -  146

 41924برلم       23193312، تارٌخ :  2293  2319/  1/ 28احمد ابراهٌم احمد زٌدان  تجدٌد ثالث  -  147

 63377برلم       23193312، تارٌخ :  2251  2318/  11/ 12دمحم دمحم حمادة مبرون  تجدٌد ثانى  -  148

 13862برلم       23193312، تارٌخ :  2252  2315/  4/ 8ابراهٌم احمد دمحم مرسى  تجدٌد  رابع  -  149

 14398برلم       23193312، تارٌخ :  2254  2331/9/2ٌحٌى زكرٌا سلٌمان احمد  تجدٌد اول فى  -  153

 14398برلم       23193312، تارٌخ :  2255  2336/9/2ٌحٌى زكرٌا سلٌمان احمد  تجدٌد ثانى فى  -  151

 14398برلم       23193312، تارٌخ :  2256  2311/9/2حمد  تجدٌد ثالث فى ٌحٌى زكرٌا سلٌمان ا -  152

 14398برلم       23193312، تارٌخ :  2257  2316/9/2ٌحٌى زكرٌا سلٌمان احمد  تجدٌد رابع فى  -  153

 65733 برلم      23193312، تارٌخ :  2288  2314/  5/ 5دمحم محمود دمحم احمد صالحٌن  تجدٌد اول  -  154

    23193312، تارٌخ :  2283  2317/  12/ 23ابوطالب للمالبس الجاهزة / عبداللطٌؾ ابوطالب دمحم على  تجدٌد ثانى  -  155

 58483برلم   

 76993برلم       23193312، تارٌخ :  2273  2317/6/14كمال عثمان عبداللطٌؾ مهران  تجدٌد اول فى  -  156

 56728برلم       23193312، تارٌخ :  2267  2317/  8/ 13م بلتاجى نوفل  تجدٌد ثانى تامر دمحم ابراهٌ -  157



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 83596برلم       23193312، تارٌخ :  2279  2319/1/12عصام على عثمان ؼرٌب  تجدٌد اول فى  -  158

 73731   برلم    23193312، تارٌخ :  2289  2315/  5/ 23اشرؾ رضانى ؼالى عطٌه  تجدٌد اول  -  159

 64641برلم       23193312، تارٌخ :  2262  2319/2/16عصام دمحم امٌن احمد السٌد  تجدٌد ثانى فى  -  163

 11323برلم       23193312، تارٌخ :  2264  2335/ 6/ 22احمد شاهٌن  تجدٌد ثانى  -  161

 11323برلم       23193312، تارٌخ :  2265  2313/  6/ 22احمد شاهٌن  تجدٌد ثالث  -  162

 11323برلم       23193312، تارٌخ :  2266  2315/  6/ 22احمد شاهٌن  تجدٌد رابع  -  163

 79491برلم       23193313، تارٌخ :  2335  2318/6/4خالد عبد الراضى السٌد عٌسى   -  164

 83796برلم       23193313: ، تارٌخ  2316  2319/  2/ 19سعٌد ابراهٌم عوض شاهٌن  تجدٌد اول  -  165

 75333برلم       23193313، تارٌخ :  2315  2316/  11 22شرٌؾ عبدالرحمن احمد حرزاوى  تجدٌد اول  -  166

    23193313، تارٌخ :  2336  2316/2/13رجاء مسعد دمحم مإمن / مإمن لتجارة االحذٌة الرجالى والمالبس الرجالى   -  167

 73221برلم   

 27623برلم       23193313، تارٌخ :  2324  2314/  12/ 5سامى عٌسى عبد هللا  تجدٌد اول  -  168

 74387برلم       23193313، تارٌخ :  2337  2316/  6/ 8ابراهٌم السٌد على كامل  تجدٌد ثانى  -  169

 43135برلم       23193313، تارٌخ :  2331  2318/7/7ساهر فوزى مجاهد داود  تجدٌد ثالث فى  -  173

 23454برلم       23193313، تارٌخ :  2311  2318/  12/ 27ٌسرى اسماعٌل عبد السالم مبرون  تجدٌد رابع  -  171

 47634برلم       23193313، تارٌخ :  2326  2313/9/5فاطمه دمحم ٌوسؾ عبد ربه  تجدٌد اول فى  -  172

 47634برلم       23193313، تارٌخ :  2327  2315/9/5ثانى فى فاطمه دمحم ٌوسؾ عبد ربه  تجدٌد  -  173

 42412برلم       23193313، تارٌخ :  2338  2314/3/23صموئٌل بخٌت عزٌز بالمون   -  174

 42412برلم       23193313، تارٌخ :  2339  2319/3/23صموئٌل بخٌت عزٌز بالمون   -  175

 54723برلم       23193313، تارٌخ :  2317  2317/4/8د ثانى فى دمحم حامد احمد حامد  تجدٌ -  176

 75743برلم       23193314، تارٌخ :  2353  2317/  1/ 17محمود السعٌد فتوح حسن سمره  تجدٌد اول  -  177

 73261برلم       23193314، تارٌخ :  2357  2316/  2/ 23دمحم سلٌمان رمضان دمحم  تجدٌد اول  -  178

 83323برلم       23193314، تارٌخ :  2344  2318/9/26دمحم جمال حسن شحاته حسن   -  179

 62583برلم       23193314، تارٌخ :  2348  2318/9/11نسٌمه ابراهٌم السنوسً عطٌه   -  183

 76466برلم       23193314، تارٌخ :  2371  2317/4/13مصطفى ابوالمجد دمحم دمحم احمد   -  181

 81317برلم       23193314، تارٌخ :  2343  2319/  3/ 23عبد هللا شمس على عبد هللا  تجدٌد اول  -  182

 83521برلم       23193314، تارٌخ :  2343  2318/11/16والء فتحى دمحم عبدالحمٌد  تجدٌد ثانى فى  -  183

 23124برلم       23193314: ، تارٌخ  2358  2318/11/29امٌر فاروق  بسطا  الدوٌرى   -  184



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8333برلم       23193314، تارٌخ :  2365  2313/11/13والء دمحم علً ابراهٌم  تجدٌد رابع فى  -  185

 8333برلم       23193314، تارٌخ :  2366  2318/11/13والء دمحم علً ابراهٌم  تجدٌد خامس فى  -  186

 33874برلم       23193317، تارٌخ :  2393  2316/  8/ 11ثالث ابراهٌم السٌد احمد هرٌدى  تجدٌد  -  187

 83747برلم       23193317، تارٌخ :  2439  2319/  2/ 13عمرو امام احمد دمحم  تجدٌد اول  -  188

 41392برلم       23193317، تارٌخ :  2423  2318/  13/ 19هوٌده دمحم محمود دمحم  تجدٌد ثالث  -  189

 24132برلم       23193317، تارٌخ :  2386  2319/3/1ٌده اسماعٌل عثمان  تجدٌد رابع فى عا -  193

 27682برلم       23193317، تارٌخ :  2412  2339/  12/ 11سامح عبد المالن رٌاض  تجدٌد ثانى  -  191

 27682برلم       23193317، تارٌخ :  2413  2314/  12/ 11سامح عبد المالن رٌاض  تجدٌد ثالث  -  192

 65343برلم       23193317، تارٌخ :  2394  2319/  3/ 16خالد دمحم رزق السٌد  تجدٌد ثانى  -  193

 64296برلم       23193317، تارٌخ :  2388  2319/1/21سامح دمحم دمحم السٌد  تجدٌد ثانى فى  -  194

  2319/1/21والرحالت / سامح دمحم دمحم السٌد نصار  تجدٌد ثانى فى  تعدل االسم التجارى إلى / نصار لتجارة السٌارات -  195

 64296برلم       23193317، تارٌخ :  2388

 62683برلم       23193317، تارٌخ :  2382  2318/  9/ 21رجائى سعد حنا ؼبلاير  تجدٌد ثانى  -  196

 77614برلم       23193317، تارٌخ :  2437  2317/  9/ 23ناصر دمحم سلٌمان موسى  تجدٌد اول  -  197

 81131برلم       23193317، تارٌخ :  2418  2319/  4/ 3نعمه السٌد عبده خلؾ  تجدٌد اول  -  198

 61958برلم       23193317، تارٌخ :  2393  2318/  8/ 3دمحم ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز  تجدٌد ثانى  -  199

 41784برلم       23193317، تارٌخ :  2413  2319/  1/ 17لبهى  تجدٌد ثالث دمحم  سمٌر دمحم دمحم ا -  233

 58228برلم       23193317، تارٌخ :  2395  2312/  12/ 3نشات صبحً فرج جرجس  تجدٌد اول  -  231

 58228برلم       23193317، تارٌخ :  2369  2317/  12/ 3نشات صبحً فرج جرجس  تجدٌد ثانى  -  232

 7332برلم       23193317، تارٌخ :  2422  2318/7/7جابر احمد دمحم خفٌر  تجدٌد خامس فى  -  233

 63435برلم       23193317، تارٌخ :  2431  2318/11/17حسام سمٌر دمحم ابراهٌم  تجدٌد ثانى فى  -  234

 16557برلم       23193318:  ، تارٌخ 2459  2332/  4/ 1حسٌن شعبان حسٌن عبد المجٌد  تجدٌد اول  -  235

 16557برلم       23193318، تارٌخ :  2463  2337/  4/ 1حسٌن شعبان حسٌن عبد المجٌد  تجدٌد ثانى  -  236

 16557برلم       23193318، تارٌخ :  2461  2312/  4/ 1حسٌن شعبان حسٌن عبد المجٌد  تجدٌد ثالث  -  237

 16557برلم       23193318، تارٌخ :  2462  2317/  4/ 1جٌد  تجدٌد رابع حسٌن شعبان حسٌن عبد الم -  238

 33753برلم       23193318، تارٌخ :  2441  2315/  13/ 1سامى فاٌز جاد هللا  تجدٌد ثالث  -  239

 42294برلم       23193318، تارٌخ :  2452  2319/3/13خالد عامر بشاري عبد اللطٌؾ  تجدٌد ثالث فى  -  213

 52812برلم       23193318، تارٌخ :  2438  2311/  11/ 26مٌنا عاطؾ خمٌس تاوضروس  تجدٌد اول  -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 52812برلم       23193318، تارٌخ :  2439  2316/  11/ 26مٌنا عاطؾ خمٌس تاوضروس  تجدٌد ثانى  -  212

 23637برلم       23193318ارٌخ : ، ت 2437  2319/  1/ 12ٌسرٌة رمضان فراج  تجدٌد رابع  -  213

 64951برلم       23193318، تارٌخ :  2447  2319/3/13دمحم جمعة عبد الماجد  تجدٌد ثانى فى  -  214

 2752برلم       23193318، تارٌخ :  2426  1995/  12/ 9عادل فخرى  امٌن  احمد  تجدٌد اول  -  215

 2752برلم       23193318، تارٌخ :  2427  2333/  12/ 9انى عادل فخرى  امٌن  احمد  تجدٌد ث -  216

 2752برلم       23193318، تارٌخ :  2428  2335/  12/ 9عادل فخرى  امٌن  احمد  تجدٌد ثالث  -  217

 2752برلم       23193318، تارٌخ :  2428  2313/  12/ 9عادل فخرى  امٌن  احمد  تجدٌد رابع  -  218

 2752برلم       23193318، تارٌخ :  2429  2315/  12/ 9فخرى  امٌن  احمد  تجدٌد خامس  عادل -  219

، تارٌخ :  2426  1995/  12/ 9تعدل االسم التجارى الى / الفخرى للتجاره / عادل فخرى امٌن احمد  تجدٌد اول  -  223

 2752برلم       23193318

، تارٌخ :  2427  2333/  12/ 9لتجاره / عادل فخرى امٌن احمد  تجدٌد ثانى تعدل االسم التجارى الى / الفخرى ل -  221

 2752برلم       23193318
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 64598برلم       23193325، تارٌخ :  2625  2319/2/12احمد مصطفى دمحم بدوى  تجدٌد ثانى فى  -  321

 64193برلم       23193325، تارٌخ :  2626  2319/1/14ٌاسر السٌد مصطفى دمحم الصالحى  تجدٌد ثانى فى  -  322

 67693برلم       23193326، تارٌخ :  2685  2314/13/11زكرٌا شعبان ؼنٌم ابراهٌم  تجدٌد اول فى  -  323

 63787برلم       23193326، تارٌخ :  2697  2318/5/26ٌوسؾ عبد النور بخٌت عبد النور  تجدٌد ثانى فى  -  324

 69223برلم       23193326، تارٌخ :  2687  2315/2/13ه دمحم احمد خلٌفه  تجدٌد اول فى احمد جمع -  325

 61449برلم       23193326، تارٌخ :  2732  2318/7/1رضا عبدهللا احمد خلؾ هللا  تجدٌد ثانى فى  -  326

 9333برلم       23193326، تارٌخ :  2694  2339/7/12السٌد على عبدالنبى عبده  تجدٌد ثالث فى  -  327

 9333برلم       23193326، تارٌخ :  2695  2314/7/12السٌد على عبدالنبى عبده  تجدٌد رابع فى  -  328

برلم       23193326، تارٌخ :  2684  2319/1/15الهاللً موتورز  تجدٌد ثانى فى  -خالد عبد الحمٌد الهاللً دمحم  -  329

64219 

 83658برلم       23193326، تارٌخ :  2737  2319/1/26دمحم  تجدٌد اول فى  احمد فتحى عوض -  333

 63748برلم       23193326، تارٌخ :  2699  2318/12/4عادل دمحم السٌد ٌوسؾ  تجدٌد ثانى فى  -  331

 35739برلم       23193326، تارٌخ :  2693  2312/3/16عادل حامد دمحم برجاس  تجدٌد ثانى فى  -  332

 35739برلم       23193326، تارٌخ :  2694  2317/3/16عادل حامد دمحم برجاس  تجدٌد ثالث فى  -  333

 59144برلم       23193327، تارٌخ :  2722  2313/  2/ 6لٌلً كمال جمٌعً  تجدٌد اول  -  334

 59144برلم       23193327، تارٌخ :  2723  2318/  2/ 6لٌلً كمال جمٌعً  تجدٌد ثانى  -  335

 23591برلم       23193327، تارٌخ :  2748  2319/1/11على عبد السالم دمحم حسٌن  تجدٌد رابع فى  -  336

 33139برلم       23193327، تارٌخ :  2757  2315/8/2عماد فاوي احمد محمود ٌونس  تجدٌد ثالث فى  -  337
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    23193327، تارٌخ :  2757  2315/8/2حمد دمحم ٌونس  تجدٌد ثالث فى تصحٌح االسم التجارى الى / عماد فاوي ا -  338

 33139برلم   

 65261برلم       23193327، تارٌخ :  2745  2319/4/1داود اسخرون مملون اسخرون  تجدٌد ثانى فى  -  339

 83239برلم       23193327، تارٌخ :  2714  2318/11/13عاٌده موسى دمحم موسى  تجدٌد اول فى  -  343

 76851برلم       23193327، تارٌخ :  2746  2317/5/33اسالم انس فكرى حسٌن  تجدٌد اول فى  -  341

 79152برلم       23193327، تارٌخ :  2743  2318/4/13السٌد عبدالحمٌد حموده دمحم  تجدٌد اول فى  -  342

 64275برلم       23193327، تارٌخ :  2723  2319/1/23دمحم حنفى عبدالنعٌم ابوالحسن  تجدٌد ثانى فى  -  343

، تارٌخ :  2736  2319/2/9تعدل االسم التجارى لٌصبح المصرٌة لالنشاءات مهندس حمدى عالم  تجدٌد خامس فى  -  344

 8639برلم       23193327

 8639برلم       23193327، تارٌخ :  2736  2319/2/9حمدى دمحم عالم احمد  تجدٌد خامس فى  -  345

 62386برلم       23193327، تارٌخ :  2733  2318/8/13ابراهٌم دمحم دمحم احمد  تجدٌد ثانى فى  -  346

 57573برلم       23193327، تارٌخ :  2739  2312/13/23خالد دمحم حسن حسنٌن  تجدٌد اول فى  -  347

 57573برلم       23193327، تارٌخ :  2743  2317/13/23خالد دمحم حسن حسنٌن  تجدٌد ثانى فى  -  348

 83682برلم       23193328، تارٌخ :  2759  2319/1/29تامر سمٌر فوزى بخٌت  تجدٌد اول فى  -  349

 59383برلم       23193328، تارٌخ :  2756  2318/2/3حسن السٌد عبد المادر ابوعامود  تجدٌد ثانى فى  -  353

، تارٌخ :  2756  2318/2/3وم االستٌراد والتصدٌر / حسن السٌد عبدالمادر ابوعامود  تجدٌد ثانى فى ابوعامود لعم -  351

 59383برلم       23193328

 77122برلم       23193328، تارٌخ :  2765  2317/7/5احمد حسن على ابوزٌد  تجدٌد اول فى  -  352

 65128برلم       23193328، تارٌخ :  2763  2319/3/22انى فى تامر عبد العظٌم لتجارة المنظفات  تجدٌد ث -  353

 63187برلم       23193328، تارٌخ :  2775  2313/11/2مصطفى عنتر بدوى دمحم لبٌصً  تجدٌد اول فى  -  354

 63187برلم       23193328، تارٌخ :  2776  2318/11/2مصطفى عنتر بدوى دمحم لبٌصً  تجدٌد ثانى فى  -  355

 64343برلم       23193328، تارٌخ :  2786  2319/1/25موسى بخٌت عابدٌن دمحم محمود  تجدٌد ثانى فى  -  356

 5391برلم       23193328، تارٌخ :  2785  2317/6/21امل السٌد دمحم السٌد  تجدٌد رابع فى  -  357

 24799برلم       23193328رٌخ : ، تا 2766  2319/4/28دمحم دمحم دمحم دره  تجدٌد رابع فى  -  358

برلم       23193331، تارٌخ :  2811  2317/11/29سعد فهمى حسٌن ابوزٌد / سعد فهمى ترافل  تجدٌد ثانى فى  -  359

58191 

 61916برلم       23193331، تارٌخ :  2823  2318/7/33دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم حنٌر  تجدٌد ثانى فى  -  363

 64893برلم       23193331، تارٌخ :  2793  2319/3/4حافظ عباس حافظ  تجدٌد ثانى فى عباس  -  361
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، تارٌخ :  2833  2319/8/29تعدل االسم التجارى إلى / عزاز للمماوالت وعموم االستٌراد والتصدٌر  تجدٌد خامس فى  -  362

 9567برلم       23193331

 9567برلم       23193331، تارٌخ :  2833  2319/8/29د خامس فى عبدالرحمن بن عوؾ للمماوالت  تجدٌ -  363

برلم       23193331، تارٌخ :  2821  2318/1/24صبرى عبدالرازق صبرى حسنٌن / مإسسه صبرى  تجدٌد ثانى فى  -  364

58957 

،  2821  2318/1/24فى تعدل االسم التجارى إلى / صبرى عبدالرازق صبرى حسانٌن / مإسسه صبرى  تجدٌد ثانى  -  365

 58957برلم       23193331تارٌخ : 

 36365برلم       23193331، تارٌخ :  2817  2317/  5/ 26صٌدلٌه د/ دمحم عبد الرحمن شعٌره  تجدٌد ثالث  -  366

 22338 برلم      23193331، تارٌخ :  2794  2318/8/31حسٌن عبد العال دمحم عبد الرحٌم  تجدٌد رابع فى  -  367

 65366برلم       23193331، تارٌخ :  2814  2319/4/8منى دمحم دمحم بٌومى  تجدٌد ثانى فى  -  368

 42743برلم       23193331، تارٌخ :  2799  2339/4/24عبدالرازق السٌد مجاهد دمحم  تجدٌد اول فى  -  369

 42743برلم       23193331، تارٌخ :  2833  2314/4/24عبدالرازق السٌد مجاهد دمحم  تجدٌد ثانى فى  -  373

 42743برلم       23193331، تارٌخ :  2831  2319/4/24عبدالرازق السٌد مجاهد دمحم  تجدٌد ثالث فى  -  371

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 24234برلم       23193333، تارٌخ :  1941  2319 / 3/ 13شركة رافت وشركاه  تجدٌدرابع  -  1

 83559برلم       23193333، تارٌخ :  1953  2319/1/5ٌسر دمحم دمحم وشرٌكها لالستٌراد   -  2

، تارٌخ :  1953  2319/1/5تم تعدٌل االسم التجارى إلى / ٌسر دمحم دمحم وشرٌكها حسام دمحم السٌد حسٌن لالستٌراد   -  3

 83559برلم       23193333

 83559برلم       23193333، تارٌخ :  1953  2319/1/5ٌسر دمحم دمحم وشرٌكها لالستٌراد   -  4

، تارٌخ :  1953  2319/1/5تم تعدٌل االسم التجارى إلى / ٌسر دمحم دمحم وشرٌكها حسام دمحم السٌد حسٌن لالستٌراد   -  5

 83559برلم       23193333

  2317/  1/ 23رحوم اسرائٌل نصٌؾ جرجس    /                         فاٌمه سٌؾ سٌدهم وشركائها  تجدٌد خامس ورثه الم -  6

 4695برلم       23193333، تارٌخ :  1939

، تارٌخ :  1927  2319/  1/ 1ورثه المرحوم / رٌاض دمحم محمود / عنهم / عادل رٌاض دمحم محمود وشركاه  تجدٌد ثانى  -  7

 64329برلم       23193333

 17181برلم       23193333، تارٌخ :  1933  2317/6/4االسراء للتجاره / طارق عبدالمادر اخوان   -  8

 25318برلم       23193333، تارٌخ :  1948  2314/  5/ 13دمحم عز الدٌن احمد دمحم وشركاه  تجدٌد ثالث  -  9
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برلم       23193333، تارٌخ :  1945  2319/2/28م / صالح عبده مجلع وشركاه  ورثه المرحوم / عبده مجلع سٌده -  13

8718 

 8389برلم       23193333، تارٌخ :  1936  2319/1/5شركة اللوتس  للمماوالت واالستثمارات  العمارٌه   -  11

 72813برلم       23193334، تارٌخ :  2314  2315/  12/ 14ابراهٌم معوض وشركاه  تجدٌد اول  -  12

 13657برلم       23193334، تارٌخ :  2312  2315/ 2/ 26شركه ادور  مفرج سالمه  واوالده  تجدٌد اول  -  13

 78781برلم       23193334، تارٌخ :  1973  2318/2/14عمرو فوزى دمحم منصور وشركاه  تجدٌد اول فى  -  14

 78781برلم       23193334، تارٌخ :  1973  2318/2/14اول فى  دمحم السٌد دمحم منصور وشرٌكه  تجدٌد -  15

 78781برلم       23193334، تارٌخ :  1973  2318/2/14عمرو فوزى دمحم منصور وشركاه  تجدٌد اول فى  -  16

 78781برلم       23193334، تارٌخ :  1973  2318/2/14دمحم السٌد دمحم منصور وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  17

 63595برلم       23193335، تارٌخ :  2333  2318/  11/ 26حسن مرسً دمحم مرسً وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  18

 32634برلم       23193335، تارٌخ :  2343  2316/4/18بدر صالح سعٌد هاشم وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -  19

 79815   برلم    23193337، تارٌخ :  2152  2318/8/5ادم وعلى   -  23

 35753برلم       23193337، تارٌخ :  2137  2312/3/23طارق حسٌن دمحم وشركاه  تجدٌد ثانى فى  -  21

 35753برلم       23193337، تارٌخ :  2112  2317/3/23طارق حسٌن دمحم وشركاه  تجدٌد ثالث فى  -  22

، تارٌخ  2123  2316/  8/ 18تفانوس وشرٌكه  تعجدٌد ثالث شركة السماحه لمطع ؼٌار السٌارات  / استفانوس شنودة  اس -  23

 33941برلم       23193337: 

/  8/ 18شرٌؾ استفانوس شنودة وشركاه  تعجدٌد ثالث  -تعدل االسم التجارى / الى شركه السماحه لمطع ؼٌار السٌارات   -  24

 33941برلم       23193337، تارٌخ :  2123  2316

    23193337، تارٌخ :  2138  2319/2/7على عوض وشرٌكه حسن دمحم السٌد حسنٌن  تجدٌد خامس فى  صفوت دمحم -  25

 8588برلم   

    23193337، تارٌخ :  2138  2319/2/7تعدل االسم التجارى الى صفوت دمحم على عوض وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  26

 8588برلم   

    23193337، تارٌخ :  2138  2319/2/7 السٌد حسنٌن  تجدٌد خامس فى صفوت دمحم على عوض وشرٌكه حسن دمحم -  27

 8588برلم   

    23193337، تارٌخ :  2138  2319/2/7تعدل االسم التجارى الى صفوت دمحم على عوض وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  28

 8588برلم   

    23193337، تارٌخ :  2138  2319/2/7خامس فى صفوت دمحم على عوض وشرٌكه حسن دمحم السٌد حسنٌن  تجدٌد  -  29

 8588برلم   

    23193337، تارٌخ :  2138  2319/2/7تعدل االسم التجارى الى صفوت دمحم على عوض وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  33

 8588برلم   
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    23193337، تارٌخ :  2143  2312/3/1شركة نٌو مٌدل اٌست لالستٌراد والتصدٌر / دمحم دسولى وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  31

 54119برلم   

، تارٌخ :  2142  2317/3/1شركة نٌو مٌدل اٌست لالستٌراد والتصدٌر / دمحم دسولى وشرٌكه  تجدٌد ثانى فى  -  32

 54119برلم       23193337

 41354برلم       23193313، تارٌخ :  2159  2318/  11/ 22خالد عبد السمٌع وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  33

، تارٌخ :  2159  2318/  11/ 22تعدل االسم التجارى إلى / الجزٌرة للرحالت / خالد عبدالسمٌع وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  34

 41354برلم       23193313

، تارٌخ :  2159  2318/  11/ 22تعدل اسم الشركه الى الجزٌره للرحالت خالد عبد السمٌع وكمال محمود  تجدٌد ثالث  -  35

 41354برلم       23193313

    23193313، تارٌخ :  2184  2318/  6/ 15ورثة فوزى على عثمان عنهم / دمحم فوزى على عثمان وشركاه  تجدٌد ثانى  -  36

 61137برلم   

    23193313، تارٌخ :  2162  2316/  1/ 19علً سعد عثمان لطب وشرٌكه عثمان سعد عثمان لطب  تجدٌد خامس  -  37

 2983برلم   

 11335برلم       23193311، تارٌخ :  2211  2335/  6/ 25شركه عمرو محمود نورالدٌن وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  38

 11335برلم       23193311، تارٌخ :  2212  2313/  6/ 25شركه عمرو محمود نورالدٌن وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  39

 11335برلم       23193311، تارٌخ :  2213  2315/  6/ 25دٌن وشرٌكه  تجدٌد رابع شركه عمرو محمود نورال -  43

برلم       23193311، تارٌخ :  2193  2317/  12/ 3الفنار للنمل والرحالت / ممدوح دمحم فتوح وشركاه  تجدٌد اول  -  41

78171 

 83833برلم       23193311، تارٌخ :  2214  2319/2/23ٌاسر دمحم عٌد دمحم وشركاه   -  42

، تارٌخ :  2249  2319/3/23البحر االحمر لالعمال الهندسٌة  المهندس / محمود  الؽمراوى   وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  43

 8823برلم       23193311

شركاه  تجدٌد خامس فى تعدل االسم التجارى الى / شركة البحر االحمر لالعمال الهندسٌة  / حازم محمود بٌومً الؽمراوي و -  44

 8823برلم       23193311، تارٌخ :  2249  2319/3/23

 23814برلم       23193311، تارٌخ :  2221  2313/  5/ 14اٌمن ٌوسؾ السباعى الكالوى وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  45

 23814برلم       23193311، تارٌخ :  2222  2318/  14/5اٌمن ٌوسؾ السباعى الكالوى وشرٌكه  تجدٌد رابع -  46

 22268برلم       23193312، تارٌخ :  2268  2318/  9/ 23ٌاسر دمحم احمد سلٌمان وشركاه  تجدٌد رابع  -  47

 64234برلم       23193312، تارٌخ :  2333  2319/1/15اسامه حسن وشرٌكه   -الفرعونٌه لالستٌراد والتصدٌر  -  48

اسامه حسن ودمحم حمزة  -لى / الشركة الفرعونٌه لالستثمار العمارى والمماوالت واالستٌراد والتصدٌر تعدل االسم التجارى ا -  49

 64234برلم       23193312، تارٌخ :  2333  2319/1/15وشرٌكهما  

  2319/1/15ركاه  اسامه حسن دمحم حسٌن وش -تعدل االسم التجارى الى / الشركة الفرعونٌه لالستثمار العمارى والمماوالت  -  53

 64234برلم       23193312، تارٌخ :  2333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    23193312، تارٌخ :  2253  2317/  12/ 2فلوباتٌر للمماوالت المتكامله / نبٌل بانوب عبدالنور وشرٌكه  تجدٌد رابع  -  51

 19145برلم   

، تارٌخ :  2332  2315/2/12دٌر  تجدٌد ثالث فى احمد على وشرٌكه / شركة الوفاء للتجارة والتوزٌع واالستٌراد والتص -  52

 28257برلم       23193312

 8557برلم       23193312، تارٌخ :  2293  2314/ 2/ 2احمد دمحم العلوى وشركاه  تجدٌد رابع  -  53

برلم       23193312، تارٌخ :  2293  2314/ 2/ 2تعدل االسم التجارى الى احمد دمحم العلوى وشرٌكه  تجدٌد رابع  -  54

8557 

 8557برلم       23193312، تارٌخ :  2291  2319/  2/ 2احمد دمحم العلوى وشركاه  تجدٌد خامس  -  55

برلم       23193312، تارٌخ :  2291  2319/  2/ 2تعدل االسم التجارى الى احمد دمحم العلوى وشرٌكه  تجدٌد خامس  -  56

8557 

 38293برلم       23193312، تارٌخ :  2295  2317/12/23ود وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى جورج مٌخائٌل بان -  57

 43556برلم       23193313، تارٌخ :  2312  2318/8/23عالء دمحم رمضان عبد المادر وشرٌكه   -  58

 53337برلم       23193313، تارٌخ :  2334  2316/5/18احمد محمود معروؾ وشرٌكه   -  59

 53337برلم       23193313، تارٌخ :  2334  2316/5/18تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه   -  63

 53337برلم       23193313، تارٌخ :  2334  2316/5/18احمد محمود معروؾ وشرٌكه   -  61

 53337برلم       23193313، تارٌخ :  2334  2316/5/18تعدل االسم التجارى الى / محمود معروؾ محمود وشركاه   -  62

 31335برلم       23193313، تارٌخ :  2322  2315/  11/ 25دمحم محمود توفٌك وشرٌكه  تجدٌد ثالث -  M Aام اٌه  -  63

برلم       23193313، تارٌخ :  2313  2319/1/12مٌنا صبحً مٌخائٌل جرجس وشركاه   -مٌنا للدعاٌه واالعالن  -  64

83589 

 54923برلم       23193314، تارٌخ :  2368  2312/  4/ 16دمحم احمد عبدالسالم وشرٌكه  تجدٌد اول  -  65

 54923برلم       23193314، تارٌخ :  2369  2317/  4/ 16دمحم احمد عبدالسالم وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  66

 12711برلم       23193314، تارٌخ :  2362  2316/2/13شركه اللوتس للتسوٌك والتنمٌه العمارٌه   -  67

    23193314، تارٌخ :  2342  2318/11/15شركه المحبه لتجاره الخضر بالعموله / رإوؾ للدس مٌخائٌل وشركاه   -  68

 22943برلم   

،  2342  2318/11/15سامح رإوؾ وشركاه   -انجال رإوؾ للدس مٌخائٌل  -شركة المحبه لتجارة الخضر بالعمولة  -  69

 22943برلم       23193314تارٌخ : 

 65372برلم       23193317، تارٌخ :  2387  2319/  3/ 18دمحم محمود حنفى محمود وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  73

    23193317، تارٌخ :  2392  2316/  3/ 29الشركة العامه للمماوالت الحدٌثة  / سامح عطا هللا وشركاه  تجدٌد اول -  71

 73536برلم   

برلم       23193317، تارٌخ :  2434  2317 2/ 16شركه جورج مكرم وشركاه وشركاه مجوهرات جورج  تجدٌد ثالث  -  72

16345 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       23193317، تارٌخ :  2415  2319/  4/ 16انوراج للسٌاحه  تجدٌد اول  -دمحم دمحم عوض البراوى وشركاه  -  73

81193 

 81193برلم       23193317، تارٌخ :  2415  2319/  4/ 16 عوض البراوى وشرٌكها  تجدٌد اول مٌاده دمحم -  74

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / االتحاد العربى للتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته  تجدٌد ثانى فى  -  75

 64337برلم       23193317، تارٌخ :  2384  2319/1/25

، تارٌخ :  2384  2319/1/25االتحاد العربً لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته  تجدٌد ثانى فى  -  76

 64337برلم       23193317

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / االتحاد العربى للتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته  تجدٌد ثانى فى  -  77

 64337برلم       23193317، تارٌخ :  2384  2319/1/25

، تارٌخ :  2384  2319/1/25االتحاد العربً لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت / احمد دمحم محمود وشرٌكته  تجدٌد ثانى فى  -  78

 64337برلم       23193317

برلم       23193317، تارٌخ :  2398  2318/  11/ 26االسراء للمماوالت / عادل محمود عبدالحمٌد وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  79

63631 

تعدل الشكل المانونى الى شركه توصٌه بسٌطه///// وتعدل السم التجارى الى ٌوسؾ كمال روفائٌل    وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  83

 36654برلم       23193318، تارٌخ :  2423  2317/  6/ 23

برلم       23193318، تارٌخ :  2423  2317/  6/ 23كمال روفائٌل  تجدٌد ثالث ٌوسؾ كمال روفائٌل وشرٌكه مجدي  -  81

36654 

 64624برلم       23193318، تارٌخ :  2443  2319/2/16نبٌل هالل الطٌب على وشرٌكه  تجدٌد ثانى فى  -  82

، تارٌخ :  2443  2319/2/16انى فى تعدل االسم التجارى الى / عبدالصمد سلٌمان عبدالصمد سلٌمان وشرٌكه  تجدٌد ث -  83

 64624برلم       23193318

برلم       23193318، تارٌخ :  2443  2319/2/16تعدل االسم التجارى / سامى سعد حسن وشرٌكه  تجدٌد ثانى فى  -  84

64624 

    23193318، تارٌخ :  2434  2318/  2/ 14ابراهٌم دمحم الشحات وشركاه ورثة المرحوم دمحم الشحات صالح  تجدٌد رابع  -  85

 19862برلم   

 41361برلم       23193319، تارٌخ :  2539  2318/13/14شرٌؾ دمحم رضا وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -  86

    23193319، تارٌخ :  2539  2318/13/14ٌعد االسم التجارى لٌصبح / د/شرٌؾ بسٌونً وشركاه  تجدٌد ثالث فى  -  87

 41361برلم   

برلم       23193319، تارٌخ :  2466  2316/  13/ 21دمحم حسن طه وشركاه للمماوالت والرحالت الداخلٌة  تجدٌد ثالث  -  88

34573 

 29253برلم       23193319، تارٌخ :  2479  2315/  5/ 13احمد مصطفى محمود دمحم السمان وشركاه  تجدٌد ثالث  -  89

 33727برلم       23193319، تارٌخ :  2473  2335/  9/ 33تجدٌد اول   ممد حسٌن و حنان حسٌن -  93

 33727برلم       23193319، تارٌخ :  2471  2313/  9/ 33ممد حسٌن و حنان حسٌن  تجدٌد ثانى  -  91

 33727برلم       23193319، تارٌخ :  2472  2315/  9/ 33ممد حسٌن و حنان حسٌن  تجدٌد ثالث  -  92



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2518  2318/2/11للمشروبات والمؤكوالت الؽذائٌة  تجدٌد اول فى  V I Pاسـامه محـمد لطـب وشـرٌكـه  -  93

 78744برلم       23193323

، تارٌخ :  2571  2314/11/15السٌد دمحم على دمحم خلٌفة وشركاه  تجدٌد اول فى  -شركة لنال السوٌس لالستثمار العمارى  -  94

 68148برلم       23193321

 39663برلم       23193321، تارٌخ :  2552  2318/5/26ٌاسر محرم وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -  95

 79728برلم       23193321، تارٌخ :  2543  2318/7/17اسامه دمحم زكى دمحم الرفه وشرٌكته  تجدٌد اول فى  -  96

برلم       23193321، تارٌخ :  2536  2318/11/23شرٌكه  تجدٌد ثانى فى دمحم متولً و -التعمٌرٌة للتطوٌر العماري  -  97

63547 

، تارٌخ :  2577  2313/  7/ 18مخبز  و  حلوانى التاج       لصاحبها  احمد حسن   و شركاوءه  تجدٌد ثالث  -  98

 21578برلم       23193324

، تارٌخ :  2578  2318/  7/ 18و شركاوءه  تجدٌد رابع  مخبز  و  حلوانى التاج       لصاحبها  احمد حسن   -  99

 21578برلم       23193324

برلم       23193324، تارٌخ :  2637  2317/2/1بتروكٌم للكٌماوٌات / بٌتر خلٌل كامل وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  133

75882 

برلم       23193324، تارٌخ :  2637  2317/2/1بتروكٌم للكٌماوٌات / بٌتر خلٌل كامل وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  131

75882 

 83222برلم       23193325، تارٌخ :  2641  2318/11/14هٌثم بدرى دمحم منصور وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  132

 83222برلم       23193325، تارٌخ :  2641  2318/11/14هٌثم بدرى دمحم منصور وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  133

برلم       23193325، تارٌخ :  2651  2318/8/29ربٌع عوض هللا النجار وشركاه / مطاعم ابو ربٌع  تجدٌد رابع فى  -  134

21997 

، تارٌخ :  2651  2318/8/29تعدل االسم التجارى الى / عزت ربٌع عوض هللا النجار وشركاه  تجدٌد رابع فى  -  135

 21997برلم       23193325

 2651  2318/8/29السم التجارى الى / عزت ربٌع عوض هللا النجار وشركاه مطاعم ابوربٌع //  تجدٌد رابع فى تعدل ا -  136

 21997برلم       23193325، تارٌخ : 

برلم       23193325، تارٌخ :  2651  2318/8/29ربٌع عوض هللا النجار وشركاه / مطاعم ابو ربٌع  تجدٌد رابع فى  -  137

21997 

، تارٌخ :  2651  2318/8/29تعدل االسم التجارى الى / عزت ربٌع عوض هللا النجار وشركاه  تجدٌد رابع فى  -  138

 21997برلم       23193325

 2651  2318/8/29تعدل االسم التجارى الى / عزت ربٌع عوض هللا النجار وشركاه مطاعم ابوربٌع //  تجدٌد رابع فى  -  139

 21997برلم       23193325، تارٌخ : 

    23193325، تارٌخ :  2639  2313/8/26احمد دمحم احمد ابراهٌم وشرٌكته / شركة نٌوفارما الطبٌه  تجدٌد اول فى  -  113

 62358برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    23193325، تارٌخ :  2643  2318/8/26احمد دمحم احمد ابراهٌم وشرٌكته / شركة نٌوفارما الطبٌه  تجدٌد ثانى فى  -  111

 62358برلم   

، تارٌخ :  2638  2319/3/13مإسسه الصفوه للتجاره و المماوالت / احمد عبدالمجٌد وشركاه  تجدٌد رابع فى  -  112

 24251برلم       23193325

  2319/3/13احمد عبد المجٌد وشرٌكه  تجدٌد رابع فى  -تعدل االسم التجارى الى / مإسسة الصفوه للتجارة والمماوالت  -  113

 24251برلم       23193325، تارٌخ :  2638

،  2642  2318/4/22ورثه مصطفى الجباوى اسماعٌل عنهم / طارق مصطفى الجباوى اسماعٌل وشركاه  تجدٌد اول فى  -  114

 79218برلم       23193325تارٌخ : 

، تارٌخ :  2581  2319/3/23الث فى شركة العمار الصالح جنوط السٌارات / السٌد خلٌل عمار وشركاه  تجدٌد ث -  115

 42366برلم       23193325

    23193325، تارٌخ :  2671  1999/6/5ورشة سروجى سٌارات عبدالحمٌد كامل عبدالحمٌد وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  116

 9183برلم   

    23193325، تارٌخ :  2672  2334/6/5ورشة سروجى سٌارات عبدالحمٌد كامل عبدالحمٌد وشرٌكه  تجدٌد ثانى فى  -  117

 9183برلم   

    23193325، تارٌخ :  2673  2339/6/5ورشة سروجى سٌارات عبدالحمٌد كامل عبدالحمٌد وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -  118

 9183برلم   

    23193325ٌخ : ، تار 2674  2314/6/5ورشة سروجى سٌارات عبدالحمٌد كامل عبدالحمٌد وشرٌكه  تجدٌد رابع فى  -  119

 9183برلم   

 31138برلم       23193325، تارٌخ :  2644  2315/11/7جابر دمحم عبدالخالك على وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -  123

 34729برلم       23193325، تارٌخ :  2662  2311/11/6شركة خالد دمحم دمحم حسن وشرٌكته  تجدٌد ثانى فى  -  121

 34729برلم       23193325، تارٌخ :  2663  2316/11/6 دمحم حسن وشرٌكته  تجدٌد ثالث فى شركة خالد دمحم -  122

 72233برلم       23193326، تارٌخ :  2731  2315/9/33احمد حسن عبدالفراج وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  123

 11369برلم       23193326:  ، تارٌخ 2739  2335/5/17ٌونس وعمرو عبدالشافى حازم  تجدٌد ثانى فى  -  124

 11369برلم       23193326، تارٌخ :  2713  2313/5/17ٌونس وعمرو عبدالشافى حازم  تجدٌد ثالث فى  -  125

 11369برلم       23193326، تارٌخ :  2711  2315/5/17ٌونس وعمرو عبدالشافى حازم  تجدٌد رابع فى  -  126

    23193326، تارٌخ :  2686  2319/1/26ى عبد الرزاق عبد العزٌز عمار  تجدٌد ثالث فى على عبده دمحم وشرٌكه عل -  127

 41899برلم   

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد  -  128

 21394برلم       23193327، تارٌخ :  2737  2318/9/28وشرٌكه  تجدٌد رابع فى 

 2737  2318/9/28احمد وسامى عبدالعزٌز  تجدٌد رابع فى  -شركه الدولٌون لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  129

 21394برلم       23193327، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2732  2319/2/23فى  عماد الدٌن على محمود وشرٌكه  تجدٌد اول -شركه نٌو فٌجن وان لالستثمار العمارى  -  133

 83838برلم       23193327



 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

  2319/2/23تعدل االسم التجارى إلى / نٌوفٌجن وان لالستثمار العمارى / نور الدٌن فاٌز ابوزٌد وشركاه  تجدٌد اول فى  -  131

 83838برلم       23193327، تارٌخ :  2732

  2319/2/23لالستثمار العمارى / نور الدٌن فاٌز ابوزٌد وشرٌكه  تجدٌد اول فى  تعدل االسم التجارى إلى / نٌوفٌجن وان -  132

 83838برلم       23193327، تارٌخ :  2732

، تارٌخ :  2732  2319/2/23عماد الدٌن على محمود وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -شركه نٌو فٌجن وان لالستثمار العمارى  -  133

 83838برلم       23193327

  2319/2/23تعدل االسم التجارى إلى / نٌوفٌجن وان لالستثمار العمارى / نور الدٌن فاٌز ابوزٌد وشركاه  تجدٌد اول فى  -  134

 83838برلم       23193327، تارٌخ :  2732

  2319/2/23ول فى تعدل االسم التجارى إلى / نٌوفٌجن وان لالستثمار العمارى / نور الدٌن فاٌز ابوزٌد وشرٌكه  تجدٌد ا -  135

 83838برلم       23193327، تارٌخ :  2732

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / شركة الدولٌون للتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة / احمد عبدالعزٌز مصطفى عبدالحمٌد  -  136

 21394برلم       23193327، تارٌخ :  2737  2318/9/28وشرٌكه  تجدٌد رابع فى 

 2737  2318/9/28احمد وسامى عبدالعزٌز  تجدٌد رابع فى  -دولٌون لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه شركه ال -  137

 21394برلم       23193327، تارٌخ : 

برلم       23193327، تارٌخ :  2718  2318/8/31عمرو زٌد وشرٌكه  تجدٌد ثالث فى  -توداي العمال الدٌكور  -  138

43629 

 8844برلم       23193327، تارٌخ :  2731  2319/3/27كة حسٌن بلبع وشركاه  تجدٌد خامس فى شر -  139

برلم       23193327، تارٌخ :  2731  2319/3/27تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الوطنٌة للمماوالت  تجدٌد خامس فى  -  143

8844 

    23193327، تارٌخ :  2731  2319/3/27الت ش م م  تجدٌد خامس فى ٌعدل اسم الشركة إلى / العمارة الوطنٌه للمماو -  141

 8844برلم   

 8844برلم       23193327، تارٌخ :  2731  2319/3/27شركة حسٌن بلبع وشركاه  تجدٌد خامس فى  -  142

برلم       23193327تارٌخ :  ، 2731  2319/3/27تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الوطنٌة للمماوالت  تجدٌد خامس فى  -  143

8844 

    23193327، تارٌخ :  2731  2319/3/27ٌعدل اسم الشركة إلى / العمارة الوطنٌه للمماوالت ش م م  تجدٌد خامس فى  -  144

 8844برلم   

 41548برلم       23193327، تارٌخ :  2751  2318/12/23علً عبد الرحٌم علً وشركاه  تجدٌد ثالث فى  -  145

 41548برلم       23193327، تارٌخ :  2751  2318/12/23علً عبد الرحٌم علً وشركاه  تجدٌد ثالث فى  -  146

، تارٌخ :  2719  2317/9/22ورثة جاد احمد محجوب / عنهم / دمحم جاد احمد محجوب و شركاه  تجدٌد رابع فى  -  147

 18287برلم       23193327

 77717برلم       23193328، تارٌخ :  2788  2317/  13/ 3لصباغ وشركاه  تجدٌد اول السٌد كامل على ا -  148

ومشهر عنه  تجدٌد  1148وملخصه مسجل برلم  2312لسنه  69اصبحت الشركه تضامن بموجب عمد ثابت التارٌخ برلم  -  149

 77717برلم       23193328، تارٌخ :  2788  2317/  13/ 3اول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       23193328، تارٌخ :  2788  2317/  13/ 3سم التجارى الى / مجدى دمحم على وشرٌكته  تجدٌد اول تعدل اال -  153

77717 

 78885برلم       23193328، تارٌخ :  2773  2318/  2/ 28حاتم عبدالحكٌم حسن وشرٌكته  تجدٌد اول  -  151

 63346برلم       23193328، تارٌخ :  2768  2318/4/6هناء السٌد احمد وشركاها  تجدٌد ثانى فى  -  152

 63346برلم       23193328، تارٌخ :  2768  2318/4/6هناء السٌد احمد وعمر عرفه الشرباصى  تجدٌد ثانى فى  -  153

 63346برلم       23193328، تارٌخ :  2768  2318/4/6عالء الدٌن على عبدالحى منصور وشركاه  تجدٌد ثانى فى  -  154

 63346برلم       23193328، تارٌخ :  2768  2318/4/6هناء السٌد احمد وشركاها  تجدٌد ثانى فى  -  155

 63346برلم       23193328، تارٌخ :  2768  2318/4/6هناء السٌد احمد وعمر عرفه الشرباصى  تجدٌد ثانى فى  -  156

 63346برلم       23193328، تارٌخ :  2768  2318/4/6ثانى فى عالء الدٌن على عبدالحى منصور وشركاه  تجدٌد  -  157

 63287برلم       23193331، تارٌخ :  2835  2313/4/22عبده دمحم زٌن احمد وشرٌكه  تجدٌد اول فى  -  158

 63287برلم       23193331، تارٌخ :  2836  2318/4/22عبده دمحم زٌن احمد وشرٌكه  تجدٌد ثانى فى  -  159

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 76334برلم       23193313، تارٌخ :  2319/3/13فى  556اٌمن سعٌد دمحم الشبٌنً  شطب الرهن رلم  -  1

 76334برلم       23193313، تارٌخ :  2319/3/13فى  561اٌمن سعٌد دمحم الشبٌنً  شطب الرهن رلم  -  2

من على الممر الرئٌسً مع بماء الرهن 9اٌداع  2319/3/14فى  218عمرو كمال ابراهٌم المصٌفً  شطب جزئً للرهن رلم  -  3

 2918برلم       23193314على الفرع ، تارٌخ : 

 19853برلم       23193321، تارٌخ :  2319/3/21فى  332ناجى اسماعٌل ناجى  تجدٌد للرهن رلم  -  4

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 27482برلم       23193311، تارٌخ :  2319/3/11فى  528شركه ممدوح  مساعد ؼازى  وشركاه  تجدٌد رهن رلم  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


