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عن بٌع دواجن  251815برلم  25195415، لٌد فى  55550555احمد عادل فهمً دمحم سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -شارع مصطفً زٌان  33مذبوحه و مجمدة ، بجهة : 

عن بٌع اجهزة  251856برلم  25195418، لٌد فى  655550555ندي دمحم سعد علً الشهٌدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -تكٌٌؾ ، بجهة : ط مطروح بحري الطرٌك بعد ابوتالت شمة زاوٌة اللطٌؾ علً ناصٌه الراعً الصالح للحداده 

عن نظارات  251867برلم  25195423، لٌد فى  55550555ماله ،   اسالم جمال محمود سالمه  ، تاجر فرد ، رأس -  3

 لسم -امام صٌدلٌه ٌحى  25شمسٌه ، بجهة : شارع 

عن مصنع  251827برلم  25195414، لٌد فى  555550555مٌالد عبدالمسٌح حنا صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -ري شارع الترعه تكسٌر و تخرٌز بالستٌن ، بجهة : زاوٌة عبدالمادر بح

احمد خمٌس صالح ابراهٌم المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -المالح لتجاره و بٌع معادن خره و مخلفات السفن  -  5

شارع لبو المالح  34عن تجاره و بٌع معادن خرده و مخلفات السفن ، بجهة :  251859برلم  25195451، لٌد فى  555550555

 لسم -

عن دعاٌة واعالن  251857برلم  25195459، لٌد فى  555550555ً احمد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر مرس -  6

 -اكتوبر شاطئ النخٌل بجوار المحبه لالدوات الصحٌة  6 1محل رلم  65فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

 لسم

عن مكتب نمل  251793برلم  25195457، لٌد فى  155550555رأس ماله ،  عماد حمدي عبدالمادر محمود  ، تاجر فرد ،  -  7

 لسم -لحساب الؽٌر ، بجهة : العامرٌة عبدالمادر طرٌك البتروكٌماوٌات بجوار سوبر ماركت اوالد عبده 

الت عمومٌة عن مماو 251851برلم  25195418، لٌد فى  1555550555حماده علً دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 لسم -الهانوفٌل  -، بجهة : شمتٌن دور خامس علوي بشارع خٌرهللا امام صٌدلٌه العائلة 

عن بٌع موباٌل ،  251881برلم  25195435، لٌد فى  155550555دمحم صبحى احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 لسم -شارع كنانه  7 -1بجهة : محل رلم 

عن جٌم  251839برلم  25195416، لٌد فى  255550555السالم احمد تركً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صبحً عبد -  15

 لسم -دور اول امام حلوانً لوروا  -شهر الهسل  -، بجهة : البٌطاش 

و عن بٌع  251811برلم  25195415، لٌد فى  155550555السٌد احمد موسً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -شارع الراضً  8تجهٌز ماكوالت و مشروبات ، بجهة : 

برلم  25195458، لٌد فى  555550555احمد دمحم عبدالحكٌم ؼنٌمً سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الؽنٌمً للبرمجٌات  -  12
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عن مالبس  251796برلم  25195457، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   منً ٌوسؾ ابراهٌم عوض  -  14

 لسم -الوردٌان  -شارع ام السلطان  132جاهزة ) فٌماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 
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ن كافتٌرٌا ، ع 175959برلم  25195453، لٌد فى  155550555صالح دمحم عبدالؽنً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15
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عن كافتٌرٌا ،  175959برلم  25195453، لٌد فى  155550555صالح دمحم عبدالؽنً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

تتاح / لسم كرموز و نشاطه / تجارة الخردوات و المالبس تجزئة و تارٌخ االف -شارع كرموز  56 -تنظٌم كرموز  64بجهة : 

 دائم 175959و ممٌد برلم  2556/6/14

عن بٌع رخام ،  251824برلم  25195414، لٌد فى  155550555دمحم شعبان حسٌن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 لسم -المباري  -بجهة : شارع جالل الملن 

عن مصنع  251789برلم  25195454لٌد فى  ، 155550555نصر عبد الرحمن السٌد علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

لبلى الترعه من المعدٌه الثانٌه  -مخلفات بالستٌن مسترجعه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : زاوٌه عبد المادر 

 لسم -والثالثه بجوار مصنع السٌد معروؾ 

عن بٌع  251795برلم  25195457، لٌد فى  155550555عبدالسالم ضٌؾ هللا راؼب ؼراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -المشة ، بجهة : سوق المؽاربه بجوار مطعم البدوي 

برلم  25195418، لٌد فى  5555550555احمد السٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الصٌاد لالستٌراد و التصدٌر  -  25

( ، بجهة : عمارة زهراء رٌتاج شارع  19و المجموعة  6من المجموعة  36 عن استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 251854

 لسم - 1كٌنج عممان مكتب رلم 

عن مكتب  251812برلم  25195415، لٌد فى  155550555علً دمحم عزالدٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم - 8/  4رحالت ، بجهة : ابٌس لرٌة 

عن بٌع احذٌة  251818برلم  25195415، لٌد فى  155550555ازق علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  والء فوزي عبدالر -  22

 لسم -الهانوفٌل  -الدور االول علوي  15، بجهة : مول الٌكس سٌتً وان محل رلم 

عن مكتب  251849برلم  25195417، لٌد فى  155550555رئٌمه عبدالفتاح علً عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -رحالت ، بجهة : ام زؼٌو بجوار مسجد عباس ؼرٌب 

برلم  25195421، لٌد فى  155550555دمحم علً مصطفً احمد الجرٌتلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الجرٌتلً للنجؾ  -  24

 لسم -شارع السبع بنات  42عن بٌع نجؾ و ادوات كهربائٌة ، بجهة :  251865

عن ورشة  251869برلم  25195423، لٌد فى  255550555دمحم عبدالراضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صبحً  -  25

 لسم -شونه سلفاجو  -شارع ترعه المحمودٌة  38تدوٌر بالستٌن ، بجهة : 

تنمٌه  عن 251873برلم  25195424، لٌد فى  255550555حنان عبدالفتاح المؽربى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

مهارات ولدرات بشرٌه دون برامج ذوى االحتٌاجات الخاصه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناًء على موافمه امنٌه واردة 

 لسم -مرؼم  - 23، بجهة : مساكن عبد المادر بلون  2518/7/22فى  639برلم 

عن تورٌد  251878برلم  25195435، لٌد فى  125550555هبه حمدٌن ابراهٌم دمحم ابوسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

الوابرات الصلب و مهمات البترول و مستلزمات الموانً و االدوات البحرٌه و مهمات السالمه ) فٌماعدا الحفر و التنمٌب و تورٌد 

و الوائح و التعلٌمات و المواعد العماله و االمن و الحراسة و بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن فمط للموانٌن و المرارات 

 لسم -المنظمات الملزمه لذلن ( ، بجهة : عماره التوحٌد شارع سعدهللا عوض متفرع من نهاٌة شارع الكومً 

عن بٌع مالبس  251817برلم  25195415، لٌد فى  155550555اسالم دمحم حسن الالفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسم -الدور االول علوي  - 23/  15الهانوفٌل محل رلم  -جاهزة حرٌمً ، بجهة : مول الٌكس ستً وان 
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عن  251832برلم  25195415، لٌد فى  5555550555  نعمه ابراهٌم رزق رمضان رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  29

 -من شارع ام السلطان  8شارع  4( ، بجهة :  19و المجموعة  6من المجموعة  36مكتب استٌراد و التصدٌر ) ماعدا الفمرة 

 لسم -المباري 

عن سوبر ماركت  251855برلم  25195418، لٌد فى  255550555دمحم فتح الباب دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -، بجهة : شارع عبد خٌرهللا الهانوفٌل بجوار سنتر النجاح خلؾ مطعم ابو راوٌة 

 251875برلم  25195423، لٌد فى  555550555عبدالرحمن رفعت محمود محمود الشباسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -صول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شهر العسل بجوار زهران عن بالي استٌشن ) فٌما عدا االنترنت و بعد الح

عن صٌانة و  251852برلم  25195459، لٌد فى  255550555اٌمن دمحم دمحم السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -بجوار العالمٌه للمراوح  -اصالح اجزاء مٌكانٌكٌة ، بجهة : مرؼم خلؾ سجاد مكه 

عن مخبز و  251792برلم  25195454، لٌد فى  255550555عبدهللا عبدالؽنً عبدهللا مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

بعد معمل تحالٌل المدس امام مطعم  145أ امام االمن المركزي عماره  4حلوانً ، بجهة : زاوٌة عبد المادر مساكن مبارن 

 لسم -االسطوره 

عن بٌع مالبس )  251784برلم  25195452، لٌد فى  155550555واي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانً زكً احمد الش -  34

 لسم -فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : سوق المؽاربه بجوار جزاره المدٌنه المنوره 

عن  251859برلم  25195421، لٌد فى  255550555عبد الرحمن جمال فتحى دمحم الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -مصنع حلوٌات ، بجهة : عبد المادر شارع البتروكٌماوٌات بجوار سامى وخالد وبجانب البوشى الزجاج 

عن بٌع مالبس  251852برلم  25195418، لٌد فى  155550555اشرؾ علً احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 لسم -شارع سٌزوسترٌس  28، بجهة :  جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة (

عن بماله جافة  251786برلم  25195454، لٌد فى  155550555ابراهٌم عزت ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 لسم -بالجملة ، بجهة : شارع الجمهورٌة بجوار صٌدلٌه 

 251836برلم  25195415، لٌد فى  155550555له ،  مروان علً عبدالباسط علً عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ما -  38

 لسم -اكتوبر  6شارع جالل سري  43عن بٌع و شراء المحمول ، بجهة : 

عن ترزي  251864برلم  25195422، لٌد فى  155550555شحاته ابراهٌم ابراهٌم عجور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم -شارع االمراء  5حرٌمً ، بجهة : 

 25195416، لٌد فى  155550555محمود امٌن محمود احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -امٌن لتجارة الكاوتش  -  45

 لسم -مسجد المباري  82عن تجارة كاوتش ، بجهة :  251843برلم 

عن تنمٌة  251823برلم  25195411، لٌد فى  555550555اسماء خمٌس عبده ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 -شمة  -االرضً  -بشرٌة ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شارع البحر خلؾ مكتب العمل 

 لسم

 251813برلم  25195415، لٌد فى  155550555دمحم عاطؾ شولً عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -فواكه شولً  -  42

 لسم -مع شارع الحنفٌة بجوار سوبر ماركت ماركو  11الخضراوات بالتجزئة ، بجهة : ناصٌه شارع عن بٌع الفواكه و 

عن تجارة  251785برلم  25195453، لٌد فى  155550555محمود عبدهللا دٌاب علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -شفً االدوات الكهربائٌة ، بجهة : عزبه التمٌر شارع دار الشفاء خلؾ المست

عن  251862برلم  25195421، لٌد فى  155550555عصام عبد الشكور عبد الرحمن رامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -تؽلٌؾ وتعبئه المواد الؽذائٌه ، بجهة : زاوٌه عبد المادر الحرابى لبلى السكه الحدٌد بجوار فرن صبرى 
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عن مخبز بلدي  251866برلم  25195423، لٌد فى  155550555، رأس ماله ،   احمد علً محمود ٌوسؾ  ، تاجر فرد -  45

 لسم -الهانوفٌل شارع متفرع من شارع عٌد الطلخاوي  8نصؾ الً ، بجهة : بوابه 

عن مماوالت  251871برلم  25195423، لٌد فى  1555550555احمد عطا هللا دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -مطروح  Aاخر شارع صٌدلٌه الرحاب طرٌك  23ٌة ، بجهة : الكٌلو عموم

عن تشؽٌل امعاء ،  251838برلم  25195415، لٌد فى  555550555السٌد دمحم سٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 لسم -ن الوردٌا -خلؾ بنزٌنه الطرهونً المدابػ  2شارع المكس و المنشار رلم  99خلؾ  1بجهة : رلم 

عن عطاره ،  251855برلم  25195459، لٌد فى  125550555زناتً ٌوسؾ دمحم زناتً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48
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عن  251799برلم  25195457، لٌد فى  2555550555احمد بهاء الدٌن دمحم السٌد حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

مماوالت عمومٌه و تورٌدات فً مجال النشاط و خدمات بترولٌة ) ماعدا االمن والحراسة و الحفر و التنمٌب ( بشرط اتصدار كافة 

 لسم -التراخٌض الالزمه لذلن ، بجهة : شارع الكومً من شارع الهانوفٌل بجوار صٌدلٌة د / اٌمان 

عن مصنع  251791برلم  25195454، لٌد فى  155550555دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن كمال محمود  -  55

شارع ؼلً ناصٌة  3,  2بالستٌن ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ( ، بجهة : زاوٌة عبد المادر لبلً الترعه بٌن معدٌه 

 لسم -مصنع كٌرلس 

عن مصنع  251795برلم  25195454، لٌد فى  155550555س ماله ،  شرٌؾ شعبان احمد رسالن  ، تاجر فرد ، رأ -  51

النتاج روالت البالستٌن و صناعه جمٌع انواع االكٌاس ) دون اعمال الطباعة ( ، بجهة : زاوٌة عبدالمادر بٌن المعدٌه الثانٌه و 

 لسم -الثالث بجوار مصنع االمعاء 

 25195421، لٌد فى  1555550555دمحم ٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد اسماعٌل ابراهٌم  -مكتب ٌس للمماوالت  -  52

 لسم -نهاٌة شارع الملن شاه المباري  217شارع  4عن مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة :  251857برلم 

س و عن كب 251819برلم  25195411، لٌد فى  155550555دمحم عاشور ابو هاشم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم - 7 3تورٌدات خراطٌم ، بجهة : ابٌس 

عن بماله جافة ،  251833برلم  25195415، لٌد فى  155550555الحسٌن لبٌل ابوالمجد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -شارع مسجد السالم نهاٌة شارع الجمعٌه الهانوفٌل  165بجهة : 

عن  251834برلم  25195415، لٌد فى  555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم عادل زكً بسٌونً عبدالرحمن -  55

شارع الهدي متفرع من  2عمار رلم  5بالي استشٌن ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : محل 

 لسم -البٌطاش  -مسرح النجوم 

برلم  25195459، لٌد فى  155550555ماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر ابراهٌم زكً ح -زكً ترافل للرحالت  -  56

 لسم -عن مكتب رحالت ، بجهة : شارع سلمان الفارسى من شارع المستشفً العام امام معمل المحبه  251854

عن تجاره الصٌنً و  251831برلم  25195415، لٌد فى  155550555كرٌم فؤاد ؼالً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم -شارع المائد جوهر  55الفضٌات و النجؾ ، بجهة : 

عن تنمٌة  251855برلم  25195417، لٌد فى  555550555اٌمان مبرون دمحم احمد المؤذن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 لسم -الدراٌسة  -شارع نور االسالم  25مهارات الطفل ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

عن تجارة  251853برلم  25195459، لٌد فى  1555550555نجالء دمحم عبدالعال السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي امام شركة االدوٌة  25لو كاوتش ، بجهة : الكٌ



 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 مستحضرات  251815برلم  25195415، لٌد فى  255550555حمزه دمحم علً نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم - 23شارع سعد زؼلول محل رلم  7تجمٌل و اكسسوار حرٌمً ، بجهة : 

عن تجارة النجؾ و  251816برلم  25195415، لٌد فى  155550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم علً دمحم حسنٌن  ، -  61

 لسم - 1محل رلم  -شارع ابوالفدا  73الكرٌستال و الهداٌا بالجمله ، بجهة : 

الي عن ب 251825برلم  25195411، لٌد فى  555550555دمحم السٌد عبدالعلٌم بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

محل بشارع متفرع من دمحم العجمً و من  15استٌشن ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 لسم -الهانوفٌل  -خٌرهللا 

عن عموم  251855برلم  25195458، لٌد فى  255550555رندا عادل دسولً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 -البٌطاش  -ورٌد المالبس الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : شارع خلٌل باللو من شارع سهر العسل التصدٌر و ت

 لسم

عن تنمٌة مهارات فوق  251835برلم  25195415، لٌد فى  755550555هند لطب دمحم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 -الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شارع مسجد المبطان من شارع المرسً سنوات ) فٌما عدا االنترنت و بعد  4سن 

 لسم -الصبحٌه الحضرة الجدٌدة 

عن تعبئة و  251845برلم  25195417، لٌد فى  155550555جمال دمحم عبدالناصر سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -ر الهانوفٌل امام مسجد تبارن توزٌع المواد الؽذائٌة ، بجهة : شارع عمر المختا

عن تجارة دلٌك ،  251865برلم  25195422، لٌد فى  155550555احمد حمدي حسن عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -بجهة : شارع الوكاله بجوار مخبز دمحم السٌد و ممهً الدكش 

عن بٌع  251825برلم  25195414، لٌد فى  155550555  منً دمحم زكً حسن المصري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  67

لبلً الطرٌك اسكندرٌة مطروح امام مدخل شارع شاطئ الزهور لبل شارع ابو سعٌد و بجوار شمس  1995كاوتش ، بجهة : الكٌلو 

 لسم -للزٌوت 

عن تورٌدات  251842برلم  25195416، لٌد فى  255550555رانٌا نبٌل احمد خلٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 لسم -البٌطاش  -مٌكانٌكٌة و ادوات هندسٌة ، بجهة : شارع العٌاده برج التوامان 

عن بٌع  251822برلم  25195411، لٌد فى  155550555سمر احمد ابوالحمد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -شارع االمٌر عمر  25مالبس ) حرٌمً ( ، بجهة : 

عن دعاٌة و  251779برلم  25195451، لٌد فى  555550555محمود السٌد عطٌه عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

اعالن و تجارة اكسسوار السٌارات ) فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت و الكتب الدٌنٌة و المصاحؾ ( ، بجهة : 

 لسم -ابٌس العاشرة شارع عمر بن عبدالعزٌز 

عن بٌع المالبس  251879برلم  25195435، لٌد فى  155550555دمحم شحاته دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : زاوٌة عبدالمادر بحري شارع مسجد السالم بجوار صٌدلٌة د / محمود 

عن  251837برلم  25195415، لٌد فى  155550555السٌد علود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحٌه دمحم  -مطعم علود  -  72

 لسم -بلٌس بشهر العسل اخر مولؾ االتوبٌس  1مطعم و تمدٌم المشروبات ، بجهة : البٌطاش شارع 

عن تصدٌر و  251848برلم  25195417، لٌد فى  255550555علً السعٌد عطٌه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لسم -شارع النصر  15التخلٌص الجمركً ، بجهة : 

عن بٌع الكاوتش و  251826برلم  25195414، لٌد فى  155550555وائل علً احمد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 لسم -لؽاز بحري الطرٌك شارع الزهور بجوار بصرٌات سلٌم شارع شركة ا 19بطارٌات جمله ، بجهة : الكٌلو 



 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 مشؽل مالبس  251829برلم  25195414، لٌد فى  255550555مصطفً احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لسم -، بجهة : خلؾ جمعٌه رجال االعمال شارع مصر للمعدات ناصٌة بعد مصر للمعدات 

 251821برلم  25195411، لٌد فى  255550555أس ماله ،  احمد ٌحًٌ دمحم دمحم هٌبه  ، تاجر فرد ، ر -هٌبه للتصدٌر  -  76

 لسم -عن عموم التصدٌر ، بجهة : ام زؼٌو بجوار الصرؾ الصحً امام مصنع الؽراء 

عن سوبر ماركت ،  251794برلم  25195457، لٌد فى  155550555علً هاشم دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 لسم -ك مطروح بجوار مخبز سومه بحري طرٌ 35بجهة : الكٌلو 

عن تنمٌه مهارات  251828برلم  25195414، لٌد فى  555550555صفاء دمحم محمود داؼر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

ه وارده بشرٌه عدا برامج االعاله الذهنٌه والبدنٌه ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( بناًء على موافمه امنٌ

 لسم -الهانوفٌل  -ابو ٌوسؾ  -شارع مدرسه ابو بكر  45، بجهة :  2519/2/4فى 

عن سوبر  251858برلم  25195421، لٌد فى  155550555نجالء محفوظ دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ملس -بجوار عماره النجوم  -الهانوفٌل  -ماركت ، بجهة : شارع دمحم الفردي 

عن بٌع  251874برلم  25195424، لٌد فى  125550555احمد سعٌد عبدهللا احمد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

بالدور الثانى شمه  -شارع برج مٌنا الدخٌله طرٌك اسكندرٌه مطروح  15مالبس جمله ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 لسم -برج الحدٌدى  12رلم 

، لٌد فى  155550555دوٌدار الكسسوارات المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -باسم صالح دمحم سٌد احمد دوٌدار  -  81

 لسم -الهانوفٌل  -عن تورٌد اكسسوارات محمول ، بجهة : شارع الصفا من شارع ابوالشوارب  251845برلم  25195416

عن تمدٌم و  251844برلم  25195416، لٌد فى  255550555س ماله ،  امجد مٌشٌل ملن بشاي ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأ -  82

 لسم -شارع سٌزوسترٌس  13تجهٌز الماكوالت و المشروبات الساخنه و البارده ) محل عام ( ، بجهة : 

برلم  25195459، لٌد فى  155550555محمود دمحم هشام دمحم كمال الدٌن ابراهٌم لطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

االرضً  -البٌطاش  -شهر العسل  -عن تجارة و توزٌع العطور و مستحضرات التجمٌل ، بجهة : شارع ولؾ البولٌري  251856

 لسم -مكتب حجره 

عن بٌع  251788برلم  25195454، لٌد فى  555550555صالح مسعد صالح السعٌد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 لسم -شارع سعد زؼلول  23دا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : مالبس جاهزة ) فٌما ع

عن مكتبة  251797برلم  25195457، لٌد فى  55550555ناعسه عبدالسالم علً عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 لسم -، بجهة : لبلً السكه الحدٌد من شارع النجار عزبه ابراهٌم صالح 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25195422،لٌدت فى  125550555عصام عبدالمنعم سٌد حسن و شرٌكه   شركة  ،  مخبز بلدي نصؾ الً  ،رأس مالها    -  1

 لسم -الهانوفٌل  -النموذجٌه  شارع سعدهللا ابو بكر خلؾ المدرسة 11، عن مخبز بلدي نصؾ الً ، بجهة :  251863برلم 

احمد بدران ودمحم عثمان للمماوالت العمومٌه والتورٌدات   شركة  ،  مماوالت عمومٌه وتورٌدات ) فى  -شركه اسكندرٌه  -  2

، عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات ) فى  251868برلم  25195423،لٌدت فى  1555550555مجال النشاط (  ،رأس مالها   

 لسم - 5بالطابك االول شمه رلم  15ط ( ، بجهة : شارع المٌناء العمار رلم مجال النشا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن  251875برلم  25195428،لٌدت فى  255550555احمد سالم واوالده   شركة  ،  تجارة الموبٌلٌات  ،رأس مالها    -  3

 لسم -شارع الكنٌسه االنجلٌه  3تجارة الموبٌلٌات ، بجهة : 

برلم  25195424،لٌدت فى  185550555المحسن وشركاه   شركة  ،  الشحن والتفرٌػ  ،رأس مالها   سمر ابراهٌم عبد -  4

 لسم -تنظٌم حاره زاوٌه الملعى  5، عن الشحن والتفرٌػ ، بجهة : المكتب الكائن بالدور الرابع بالعمار رلم  251872

ة و اللوجٌستٌة فً اعمال النمل و التخلٌص الجمركً و دمحم دسولً و شرٌكه   شركة  ،  الخدمات الجمركٌ -بلو اوشن  -  5

، عن الخدمات الجمركٌة و  251783برلم  25195452،لٌدت فى  655550555التوكٌالت التجارٌة و اعمال النمل  ،رأس مالها   

 لسم -حارة زاوٌة الملعً  تنظٌم 5اللوجٌستٌة فً اعمال النمل و التخلٌص الجمركً و التوكٌالت التجارٌة و اعمال النمل ، بجهة : 

دمحم البنداق و شركاه   شركة  ،  بٌع المصوؼات و المجوهرات و الفضٌات  ،رأس مالها    -شركة البنداق للمصوؼات  -  6

شارع الشهٌد  23، عن بٌع المصوؼات و المجوهرات و الفضٌات ، بجهة :  251877برلم  25195435،لٌدت فى  155550555

 لسم -مصطفً حافظ 

) توفٌك حسٌن عامر و شرٌكه (   شركة  ،   بٌع اجهزة كمبٌوتر ) دون استخدام االنترنت (  ،رأس  ZEUSشركة زٌوس  -  7

، عن بٌع اجهزة كمبٌوتر ) دون استخدام االنترنت ( ، بجهة : شارع  251781برلم  25195451،لٌدت فى  255550555مالها   

 لسم -الشهٌد صالح مصطفً شارع  35تابع العمار رلم  -دمحم مختار 

،لٌدت فى  555550555حسام احمد عبد الحمٌد شعبان وشرٌكته   شركة  ،  عموم التصدٌر  ،رأس مالها    -الحٌاه للتصدٌر  -  8

 -حى محرم باشا  - 554الدور الخامس شمه  9لنال السوٌس عمارة  9، عن عموم التصدٌر ، بجهة :  251861برلم  25195421

 لسم

بدالمنعم عبدالمنعم خلٌل و شركاه   شركة  ،  تجارة و تعبئة و تصنٌع المواد الكٌماوٌه و مواد البناء و تاجٌر و استئجار ع -  9

،لٌدت  1555550555االراضً و تصدٌر كل ما ٌلزم من منتجات و خامات و االت و معدات ٌخص نشاط الشركة  ،رأس مالها   

و تعبئة و تصنٌع المواد الكٌماوٌه و مواد البناء و تاجٌر و استئجار االراضً و ، عن تجارة  251846برلم  25195417فى 

شارع الصفا اول الشارع  21تصدٌر كل ما ٌلزم من منتجات و خامات و االت و معدات ٌخص نشاط الشركة ، بجهة : مٌدان الكٌلو 

 لسم -من علً الدولً الدور السابع 

شرٌكه   شركة  ،  جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و الخدمات الجمركٌة  ،رأس مالها   سالمه موسً عبد العاطً موسً و  -  15

، عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و الخدمات الجمركٌة ، بجهة : شمة  251835برلم  25195415،لٌدت فى  155550555

 لسم -شارع النصر  6الدور الثامن علوي العمار خلؾ  17

برلم  25195415،لٌدت فى  155550555شركاه   شركة  ،  استدٌو تصوٌر  ،رأس مالها   توفٌك رزق توفٌك و  -  11

 لسم -شارع راؼب باشا  157، عن استدٌو تصوٌر ، بجهة : ؼرفة بالدور االرضً بالعمار  251858

واد البناء  ،رأس مالها   عبدالظاهر عبدالحفٌظ عبدالؽفار و شرٌكه عبدالشافً احمد احمد لرنه   شركة  ،  طحن و تعبئة م -  12

طرٌك مطروح  25، عن طحن و تعبئة مواد البناء ، بجهة : ابو تالت الكٌلو  251876برلم  25195428،لٌدت فى  185550555

 لسم -الساحلً بحري الطرٌك 

 155550555لها   شركة الباجوري للتصدٌر و التوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة  ،رأس ما -  13

 لسم -شارع المعاون  25، عن التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ، بجهة :  251798برلم  25195457،لٌدت فى 

دمحم عبدالفتاح دٌاب و شركاه ) دٌاب الدارة المشروعات العمارٌة و المماوالت و التورٌدات العمومٌه (   شركة  ،   ادارة  -  14

ز صٌانه سٌارات النمل الثمٌل و نمل البضائع بسٌارات الؽٌر و المماوالت و التورٌدات العمومٌه فً المشروعات العمارٌه و مراك

، عن ادارة المشروعات العمارٌه و مراكز  251853برلم  25195418،لٌدت فى  4555550555مجال النشاط  ،رأس مالها   

شارع  4ماوالت و التورٌدات العمومٌه فً مجال النشاط ، بجهة : صٌانه سٌارات النمل الثمٌل و نمل البضائع بسٌارات الؽٌر و الم

 لسم -طرٌك االسكندرٌة مطروح االسكندرٌة  1995الكٌلو  2االحمدي العجمً شمة 



 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

مصطفً ابراهٌم طاٌع سلٌمان و شرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه و تورٌد مواد البناء و اعمال حفر و مد كبالت  -  15

، عن المماوالت العامه و تورٌد مواد  251885برلم  25195435،لٌدت فى  1555550555واسٌر  ،رأس مالها   الكهرباء و الم

 -بجوار حلوانً دمٌاط الدراٌسه بحري  3البناء و اعمال حفر و مد كبالت الكهرباء و المواسٌر ، بجهة : المكتب الكائن بالعمار رلم 

 لسم

 ــــــــــــــــــــــ    

 ت السجل التجارى أفراد  تعدٌال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25195451، وفى تارٌخ    186535سامٌه بكرى السٌد دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 بب ترن التجارة نهائٌاشطب بامر محو بس

تم محو/شطب السجل     25195451، وفى تارٌخ    159541فاتن طه جمعه جعفر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195452، وفى تارٌخ    193846ماٌكل جورج عٌاد عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

طب تم محو/شطب السجل  ش   25195452، وفى تارٌخ    142145رمضان رجب عبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 بامر بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25195454، وفى تارٌخ    178199عدلى ابراهٌم عدلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195454خ ، وفى تارٌ   195555ساره علً خلٌل اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25195454، وفى تارٌخ    178199عدلى ابراهٌم عدلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195414، وفى تارٌخ    173592رد  ،  سبك لٌده برلم : نعمه جاد الكرٌم ابراهٌم على  ،  تاجر ف   - 8

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195414، وفى تارٌخ    195524لٌلً دمحم ابراهٌم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 ئٌاشطب بامر محو بسبب ترن التجارة نها

تم محو/شطب    25195415، وفى تارٌخ    192123ابراهٌم سمٌر جندى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

/شطب السجل  تم محو   25195415، وفى تارٌخ    161858السٌده دمحم احمد علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    186583منى احمد نصر النحراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195417، وفى تارٌخ    169225 عبدالسالم طاهر ؼٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 13

 شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25195417، وفى تارٌخ    148555دمحم فتحى دمحم احمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195417، وفى تارٌخ    158255ٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد السالم طاهر ؼ   - 15

 شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب    25195417، وفى تارٌخ    185256دمحم عبد الؽنً دمحم علً موسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 التجارة نهائٌا السجل  شطب بامر محو بسبب ترن

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    166595دمحم زٌدان السٌد البربري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25195418، وفى تارٌخ    175973دمحم عبد المحسن خلٌل مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    118485احمد السٌد دمحم ابوالعنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195422، وفى تارٌخ    196412اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌد عبدالمنعم احمد عبده  ،  ت   - 25

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ   169234،، سبك لٌده برلم السٌد طلعت العوضى سلٌمان خضر)العوضى للمماوالت ورصؾ الطرق(  تاجر فرد  -  1

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195451، 

تم   25195452وفً تارٌخ ،   195341طه للمماوالت العامه طه عبد الاله احمد عبد الاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال   25195454وفً تارٌخ ،   193345اسالم ابراهٌم عبد المجٌد احمد طمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195457وفً تارٌخ ،   156254مجدى سعد احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  25195457وفً تارٌخ ،   174365سعٌده ابراهٌم دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   455550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195457وفً تارٌخ ،   186486سعٌد مصطفى ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195457وفً تارٌخ ،   179641حجازى عبده مهران دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195457وفً تارٌخ ،   171796طارق عبد الفتاح عباس دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195457وفً تارٌخ ،   198592دمحم احمد عبدالممصود محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195458وفً تارٌخ ،   187511دمحم احمد علً عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مٌنا حلٌم ثابت خلٌل ) مؤسسة فردٌة (  تاجر فرد ،، سبك  -اضافة االسم التجاري / مؤسسة ثابت لتجارة زٌوت السٌارات  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25195458وفً تارٌخ ،   193912لٌده برلم 

 جنٌه   555550555،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195458وفً تارٌخ ،   193912مٌنا حلٌم ثابت خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  25195459وفً تارٌخ ،   255889كرٌم علً حسن دمحم جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس   25195459وفً تارٌخ ،   199724تامر دمحم الحسٌنً عٌد ابوالوفا حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195459وفً تارٌخ ،   196747السٌد عبداللطٌؾ على عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415ارٌخ ، وفً ت  129744مصطفى هاشم عبدالعزٌز حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195415وفً تارٌخ ،   198764دمحم حسن على الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   5555550555،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   198177لؤي اسامه احمد دمحم مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195415وفً تارٌخ ،   121632خمٌس علً متولً حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25195411وفً تارٌخ ،   194528ابراهٌم خمٌس عبد المادر مفتاح عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195411وفً تارٌخ ،   198555ولٌد دمحم السٌد ابو الماسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195411وفً تارٌخ ،   192415،، سبك لٌده برلم  رومانى سمٌر فلٌم جاد خله  تاجر فرد -  22

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195414وفً تارٌخ ،   184329محمود دمحم عماد عطٌه العسال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195414وفً تارٌخ ،   197635دمحم دمحم صالح عرابً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195414وفً تارٌخ ،   173442تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ولٌد سعٌد حسن عبد الرحٌم   -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195414وفً تارٌخ ،   169957رمزي ولسن ودٌع سولاير  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5555550555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال   25195415وفً تارٌخ ،   199251ابرار ابراهٌم محمود السٌد موسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195415وفً تارٌخ ،   184752توما  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جون سامى سند  -  28

 جنٌه   655550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صؾ تم تعدٌل رأس المال , و  25195415وفً تارٌخ ،   255633معتز ابراهٌم السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195415وفً تارٌخ ،   251616احمد دمحم عبدالسالم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   455550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195415وفً تارٌخ ،   255216اهٌم عطوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود دمحم ابر -  31

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   255216محمود دمحم ابراهٌم عطوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -اضافة االسم التجاري / سوبر ماركت العطوه  -  32

 جنٌه   555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195415تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195416وفً تارٌخ ،   153395سامى عبدهللا  دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   55550555له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195416وفً تارٌخ ،   153356عماد جمٌل بولس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   182751،، سبك لٌده برلم  ٌعدل االسم التجارى الى / مؤسسه السباعى للمماوالت العمومٌه  تاجر فرد -  35

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195416

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195416وفً تارٌخ ،   182751دمحم عطا هللا دمحم السباعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1555550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

وفً تارٌخ ،   182751ٌعدل االسم التجارى الى / مؤسسه السباعى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195416

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195416وفً تارٌخ ،   175577م حسن دمحم علً ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  38

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195416وفً تارٌخ ،   178656على احمد على احمد عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   555550555لمال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195416وفً تارٌخ ،   187423على ابو بكر الصدٌك جاد الرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195416وفً تارٌخ ،   198239فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم ابراهٌم رمضان السٌد احمد  تاجر -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195416وفً تارٌخ ،   164947ممدوح مصباح عبد اللطٌؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   1555550555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195417وفً تارٌخ ،   174364حسن احمد حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195417وفً تارٌخ ،   179813رد ،، سبك لٌده برلم جرجس عزٌز شحاته موسى  تاجر ف -  44

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

حسام الدٌن احمد دمحم احمد الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الدٌب لتورٌد مواد البناء  -  45

  555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195417وفً تارٌخ ،   192515

 جنٌه 

حسام الدٌن احمد دمحم احمد الدٌب)الدٌب للتورٌدات العمومٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

  555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195417وفً تارٌخ ،   192515

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال ,   25195417وفً تارٌخ ،   183816احمد جابر عبد المحسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195418وفً تارٌخ ،   195147دمحم صابر ابراهٌم حسان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195418رٌخ ، وفً تا  195845عالء الدٌن دمحم مرزوق ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195418وفً تارٌخ ،   198598اسامة احمد دمحم محمود الروبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

اسامه احمد دمحم محمود الروبً   -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مكتب اسامه الروبً للتسوٌك العماري و خدمه اللٌموزٌن  -  51

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   25195418وفً تارٌخ ،   198598تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   555550555س ماله ،لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   25195418وفً تارٌخ ،   188837مصطفً مرسً دمحم مرسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195418وفً تارٌخ ،   251745علً ابراهٌم دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   455550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195421وفً تارٌخ ،   169334محمود احمد خلٌل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   555550555س ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   25195421وفً تارٌخ ،   179835هانى دمحم دمحم عبده الكنفانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195421وفً تارٌخ ،   155513رلم ابراهٌم السٌد دمحم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  56

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195422وفً تارٌخ ،   255363احمد عبدالهادى عبدالحمٌد عٌد عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   555550555ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   25195422وفً تارٌخ ،   251239محمود فتحً محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195422وفً تارٌخ ،   167772فرد ،، سبك لٌده برلم عماد حمدي عبدالنبً محجوب  تاجر  -  59

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195423وفً تارٌخ ،   135184احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   255550555لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195423وفً تارٌخ ،   195757رجب سعٌد أحمد خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   455550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195423وفً تارٌخ ،   169537تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم علً حمدي دمحم عبدهللا   -  62

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   185557كاشؾ لمطع ؼٌار الؽساالت والبوتاجازات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -عربً ابراهٌم عبد المجٌد كاشؾ  -  63

 جنٌه   4555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25195423ٌخ ، تار

عربى ابراهٌم عبدالمجٌد كاشؾ  تاجر  -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / محل الكاشؾ لمطع ؼٌار الؽساالت والبوتاجازات  -  64

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح   25195423وفً تارٌخ ،   185557فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   4555550555رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195424وفً تارٌخ ،   121377مهندس فتحى السٌد احمد فٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195424وفً تارٌخ ،   176543سامح زكى عوض عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195424وفً تارٌخ ،   169382دمحم سالم خلٌل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   655550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  25195428وفً تارٌخ ،   195184انور انور بركات احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195428وفً تارٌخ ،   124515بهاء دمحم فرج دمحم جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195428وفً تارٌخ ،   151357حسن عبده دمحم موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأ  25195428وفً تارٌخ ،   147992دمحم خلٌل عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   155550555تعدٌل 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 ,   25195428وفً تارٌخ ،   165651طارق دمحم عبدالنبً الحالله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   255550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25195435وفً تارٌخ ،   187545اسم منٌر احمد سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ب -  73

 جنٌه   225550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25195451وفً تارٌخ  198556العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم طه خلٌل ابراهٌم ابو -  1

 لسم  -اكتوبر شارع النور امام محل ابوسٌفٌن شارع المستوصؾ شاطئ النخٌل  6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195451وفً تارٌخ  251779محمود السٌد عطٌه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابٌس العاشرة شارع عمر بن عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195451وفً تارٌخ  255196رمضان سعد دمحم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم -مدٌنة الحرفٌٌن  -المنشٌة الجدٌده  -ؼٌط العنب ؼرب شٌاخه  155الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان / عمار رلم 

احمد خمٌس صالح ابراهٌم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -المالح لتجاره و بٌع معادن خره و مخلفات السفن  -  4

 لسم  -شارع لبو المالح  34تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25195451وفً تارٌخ  251859

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195451وفً تارٌخ  199232صبره دمحم دمحم صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

، افتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع دمحم فرٌد امام مسجد النملً بندر طهطا بملن / عفاؾ عبدالعزٌز حسن كمال الدٌن و نشاطه / 

 ماله / خمسون الؾ جنٌة  مطعم و بٌع مشوٌات و راس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195451وفً تارٌخ  251785هبه عبدالوهاب عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -امام عمارة الصابرٌن ) عمارة الوهرة (  -الـتأشٌر:   ، طرٌك االسكندرٌة مطروح ٌمٌن الترعه الشاطئ االخضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195452وفً تارٌخ  196224اسعد دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابر  -  7

 لسم  -شارع الهاٌدي من طرٌك اسكندرٌة مطروح  19الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195452تارٌخ  وفً 251782ابراهٌم محمود احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع الصٌدلٌة بجوار شارع الخنفٌة العجمً ارضً مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195452وفً تارٌخ  251784هانً زكً احمد الشواي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -لمدٌنه المنوره الـتأشٌر:   ، سوق المؽاربه بجوار جزاره ا

تم تعدٌل العنوان  25195453وفً تارٌخ  144786عبد الكرٌم عبد العواض هدٌه  ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الناصرٌة المدٌمة بجوار مسجد التوحٌد خلؾ الكنٌسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  175959براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم عبدالؽنً ا -  11

 لسم  -شارع كرموز  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  175959صالح دمحم عبدالؽنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

لسم كرموز و نشاطه / تجارة الخردوات و المالبس تجزئة و تارٌخ االفتتاح /  -شارع كرموز  56 -م كرموز تنظٌ 64الـتأشٌر:   ، 

 دائم 175959و ممٌد برلم  2556/6/14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  175959صالح دمحم عبد الؽنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -شارع كرموز  56 -تنظٌم كرموز  64، تعدٌل العنوان لٌصبح / الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  175959صالح دمحم عبد الؽنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

ا و سمتها التجارٌة / لصر االمراء و لسم كرموز و نشاطه / كافتٌرٌ -شارع كرموز  27الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر / 

 دائم 175959و لٌد برلم تابع  3145راس ماله / عشرة االؾ جنٌة و تودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  194335ابراهٌم دمحم محمود الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم -اللبان  -شارع بحرى بن  45الـتأشٌر:   ، تصحٌح االعنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  194335ابراهٌم دمحم محمود الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

ع لسم كرموز و نشاطه / التصدٌر و تجارة ادوات منزلٌة و اود -شارع الطابٌه ؼٌط العنب  26الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 194335و لٌد برلم تابع  3159برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  251785محمود عبدهللا دٌاب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم -الـتأشٌر:   ، عزبه التمٌر شارع دار الشفاء خلؾ المستشفً 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  196812عبدالهادي عنتر عثملً جعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

و  3143لسم الدخٌلة و اودع برلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / برج طٌبه شارع الهانوفٌل الرئٌسً امام برج الفارس 

 دائم 196812لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  196812عبدالهادي عنتر عثملً جعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج طٌبه شارع الهانوفٌل الرئٌسً امام برج الفارس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453ٌخ وفً تار 194335ابراهٌم دمحم محمود الشاذلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -شارع الطابٌه ؼٌط العنب  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195454وفً تارٌخ  251791عبدالرحمن كمال محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -ع ؼلً ناصٌة مصنع كٌرلس شار 3,  2الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبد المادر لبلً الترعه بٌن معدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  251787حلمً مصطفً دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -نجع العرب  -ارض النادي  -شارع العبور  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  251788برلم     صالح مسعد صالح السعٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  23

 لسم  -شارع سعد زؼلول  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195454وفً تارٌخ  251795شرٌؾ شعبان احمد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  -الثالث بجوار مصنع االمعاء  الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر بٌن المعدٌه الثانٌه و

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  251789نصر عبد الرحمن السٌد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -لبلى الترعه من المعدٌه الثانٌه والثالثه بجوار مصنع السٌد معروؾ  -وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  251792عبدهللا عبدالؽنً عبدهللا مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

بعد معمل تحالٌل المدس امام مطعم  145أ امام االمن المركزي عماره  4وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبد المادر مساكن مبارن 

 لسم  -االسطوره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195454وفً تارٌخ  197565بدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد حامد عالم ع -  27

 لسم  -ابو ٌوسؾ  -اسكندرٌة مطروح بجوار االورمان  18الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195454خ وفً تارٌ 197565خالد حامد عالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

لسم  - 7الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان و نشاط الرئٌسً االخر لٌصبح / شارع الروضة الخضراء ابو ٌوسؾ ٌمٌن الشارع محل رلم 

 دائم 197565و الممٌد برلم  5525الدخٌلة و نشاطه / ورشة الومٌتال و الوجهات الحدٌثة المودع برلم 

خالد حامد عالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك  -التجاري / خالد عالم  العمال االلومٌتال و الوجهات الحدٌثة  اضافة االسم -  29

اسكندرٌة  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو  25195454وفً تارٌخ  197565لٌده برلم    

 لسم  -ابو ٌوسؾ  -مطروح بجوار االورمان 

خالد حامد عالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك  -اضافة االسم التجاري / خالد عالم  العمال االلومٌتال و الوجهات الحدٌثة  -  35

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان و نشاط الرئٌسً االخر  25195454وفً تارٌخ  197565لٌده برلم    

لسم الدخٌلة و نشاطه / ورشة الومٌتال و الوجهات  - 7ابو ٌوسؾ ٌمٌن الشارع محل رلم لٌصبح / شارع الروضة الخضراء 

 دائم 197565و الممٌد برلم  5525الحدٌثة المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  165413دمحم ابوالفتح محمود نصر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم -الؽٌط الصعٌدي  -شارع ابن نافع  36، تعدٌل العنوان الً /  وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195454وفً تارٌخ  251786ابراهٌم عزت ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بجوار صٌدلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195457وفً تارٌخ  251793تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حمدي عبدالمادر محمود ،  -  33

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العامرٌة عبدالمادر طرٌك البتروكٌماوٌات بجوار سوبر ماركت اوالد عبده 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457خ وفً تارٌ 251799احمد بهاء الدٌن دمحم السٌد حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الكومً من شارع الهانوفٌل بجوار صٌدلٌة د / اٌمان 

وفً تارٌخ  168791ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / حامد حامد ابراهٌم الشنوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 -العجمً  -محل  2عدد  -شارع البٌطاش الرئٌسً  84، تعدٌل العنوان الً /    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 25195457

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195457وفً تارٌخ  168791حامد حامد ابراهٌم الشنوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -العجمً  -محل  2عدد  -شارع البٌطاش الرئٌسً  84الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

حامد حامد ابراهٌم الشنوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌعدل االسم التجارى لٌصبح/الشنوانى لالجهزه الكهربائٌه -  37

عدد  -شارع البٌطاش الرئٌسً  84تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  25195457وفً تارٌخ  168791

 لسم  -العجمً  -محل  2

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195457وفً تارٌخ  196894عماد على عٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -شارع واٌة الملعً برج النصر مكتب بالدور االول  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  251795فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالسالم ضٌؾ هللا راؼب ؼراره ، تاجر  -  39

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، سوق المؽاربه بجوار مطعم البدوي 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  251797ناعسه عبدالسالم علً عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -لً السكه الحدٌد من شارع النجار عزبه ابراهٌم صالح وصؾ الـتأشٌر:   ، لب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195457وفً تارٌخ  174365سعٌده ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

علً ناصٌه محمصه امٌر صالح ملن شارع متفرع من شارع الجمعٌه  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / العامرٌة الناصرٌة المدٌمة 

 لسم  -حسٌن عبدالرحٌم حسن 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195457وفً تارٌخ  251796منً ٌوسؾ ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم -الوردٌان  -شارع ام السلطان  132الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195457وفً تارٌخ  251794لٌده برلم     علً هاشم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك -  43

 لسم  -بحري طرٌك مطروح بجوار مخبز سومه  35، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195458وفً تارٌخ  192665على عطٌه على عطٌه عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -شارع محفوظ  59عنوان لٌصبح / الـتأشٌر:   ، تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195458وفً تارٌخ  174455دمحم خضٌرى على خضٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -البٌطاش  -شارع فرج عبدالعاطً  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /

تم  25195458وفً تارٌخ  251851ٌم ؼنٌمً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبدالحك -الؽنٌمً للبرمجٌات  -  46

 لسم  -شارع االسكندرانً  74تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195458وفً تارٌخ  251855رندا عادل دسولً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، شارع خلٌل باللو من شارع سهر العسل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195458وفً تارٌخ  187353طارق جمال احمد ابو رحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 لسم  -طرٌك مطروح الصحراوي  187الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم  25195459وفً تارٌخ  251854ٌاسر ابراهٌم زكً حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -زكً ترافل للرحالت  -  49

 لسم -ن شارع المستشفً العام امام معمل المحبه تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سلمان الفارسى م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195459وفً تارٌخ  251855زناتً ٌوسؾ دمحم زناتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -شارع حسن االسكندرانً شٌاخه بوالٌنو  159الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195459وفً تارٌخ  251689سبك لٌده برلم      احمد جالل السٌد ابوالنجا ، تاجر فرد ، -  51

لسم مٌنا البصل اودع  -الوردٌان  -تماطع شارع المكس و الشٌخ طموم  173الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمة دور اول عمار 

 دائم 251689و لٌد برلم تابع  3365برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195459وفً تارٌخ  251853د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجالء دمحم عبدالعال السٌ -  52

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي امام شركة االدوٌة  25الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل  25195459ارٌخ وفً ت 251856محمود دمحم هشام دمحم كمال الدٌن ابراهٌم لطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -االرضً مكتب حجره  -البٌطاش  -شهر العسل  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ولؾ البولٌري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195459وفً تارٌخ  251852اٌمن دمحم دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -بجوار العالمٌه للمراوح  -مكه الـتأشٌر:   ، مرؼم خلؾ سجاد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195459وفً تارٌخ  181375امٌر امٌن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -صالح سالم  32، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195459وفً تارٌخ  181375امٌر امٌن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 181375و لٌد برلم تابع  3325لسم العطارٌن و نشاطه / نفس نشاط الرئٌسً و اودع برلم  -صالح سالم  32، افتتاح فرع كائن / 

 دائم

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 25195459وفً تارٌخ  251857عمر مرسً احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لسم -اكتوبر شاطئ النخٌل بجوار المحبه لالدوات الصحٌة  6 1محل رلم  65الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  185335دمحم محمود ابراهٌم دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 لسم  -شارع ابو سلٌمان الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع عمر متفرع من 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251815احمد عادل فهمً دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -شارع مصطفً زٌان  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251815حمزه دمحم علً نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  - 23شارع سعد زؼلول محل رلم  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251814شهاب احمد باسم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  - 2Aمول دٌزٌنٌا مول بجوار كارفور ق  B 156الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251812علً دمحم عزالدٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم - 8/  4الـتأشٌر:   ، ابٌس لرٌة 

   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 25195415وفً تارٌخ  251816دمحم علً دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم  - 1محل رلم  -شارع ابوالفدا  73، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251811السٌد احمد موسً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -شارع الراضً  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  251813    دمحم عاطؾ شولً عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -فواكه شولً  -  65

 لسم  -مع شارع الحنفٌة بجوار سوبر ماركت ماركو  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251818والء فوزي عبدالرازق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم  -الهانوفٌل  -الدور االول علوي  15لٌكس سٌتً وان محل رلم الـتأشٌر:   ، مول ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251817اسالم دمحم حسن الالفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم  -الدور االول علوي  - 23/  15الهانوفٌل محل رلم  -الـتأشٌر:   ، مول الٌكس ستً وان 

تم تعدٌل  25195411وفً تارٌخ  251821احمد ٌحًٌ دمحم دمحم هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -هٌبه للتصدٌر  -  68

 لسم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ام زؼٌو بجوار الصرؾ الصحً امام مصنع الؽراء 

تم تعدٌل  25195411وفً تارٌخ  194528ده برلم    ابراهٌم خمٌس عبد المادر مفتاح عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  69

و  9395لسم الجمرن و المودع برلم  -شارع عبد المجٌد اللبان  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن / 

 دائم 194528الممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل  25195411وفً تارٌخ  194528لٌده برلم    ابراهٌم خمٌس عبد المادر مفتاح عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  75

 لسم -شارع عبد المجٌد اللبان  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195411وفً تارٌخ  251822سمر احمد ابوالحمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم  -ارع االمٌر عمر ش 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195411وفً تارٌخ  251823اسماء خمٌس عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم  -شمة  -االرضً  -الـتأشٌر:   ، شارع البحر خلؾ مكتب العمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195411وفً تارٌخ  161194ٌاسر دمحم حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 دائم 161194و الممٌد برلم تابع  5677طرٌك اسكندرٌه مطروح والمودع برلم  -الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / مدخل الهانوفٌل 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 25195411وفً تارٌخ  198555ولٌد دمحم السٌد ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لسم  -سموحه  -شارع االدٌب دمحم زٌتون  3الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195411وفً تارٌخ  198555ولٌد دمحم السٌد ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

و لٌد برلم تابع  3438لسم سٌدي جابر و اودع برلم  - سموحه -شارع االدٌب دمحم زٌتون  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

 دائم 198555

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195411وفً تارٌخ  251825دمحم السٌد عبدالعلٌم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم -الهانوفٌل  -محل بشارع متفرع من دمحم العجمً و من خٌرهللا  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195411وفً تارٌخ  251819دمحم عاشور ابو هاشم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  - 7 3الـتأشٌر:   ، ابٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  182283طه ابراهٌم كامل طه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 لسم  -شارع سٌدي الطرطوشس متفرع من شارع هارون الرشٌد  18تأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  251827مٌالد عبدالمسٌح حنا صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 لسم  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر بحري شارع الترعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  251826وائل علً احمد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -بحري الطرٌك شارع الزهور بجوار بصرٌات سلٌم شارع شركة الؽاز  19الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414ً تارٌخ وف 251824دمحم شعبان حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -المباري  -الـتأشٌر:   ، شارع جالل الملن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  146542دمحم محمود دمحم فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

لسم الدخٌلة و نشاطه / نفس نشاط الرئٌسً و  -الهانوفٌل  -الخلفاء  شارع الزنكلونً من 149الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / عمار 

 دائم 146542و لٌد برلم تابع  3553اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  251829مصطفً احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 لسم  -مصر للمعدات ناصٌة بعد مصر للمعدات الـتأشٌر:   ، خلؾ جمعٌه رجال االعمال شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  251825منً دمحم زكً حسن المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

شمس  لبلً الطرٌك اسكندرٌة مطروح امام مدخل شارع شاطئ الزهور لبل شارع ابو سعٌد و بجوار 1995الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

 لسم  -للزٌوت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  251828صفاء دمحم محمود داؼر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -الهانوفٌل  -ابو ٌوسؾ  -شارع مدرسه ابو بكر  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  197635دمحم دمحم صالح عرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 لسم  -الهانوفٌل  -شارع عٌد خٌرهللا  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  197635دمحم دمحم صالح عرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 دائم 197635و الممٌد برلم تابع  2519/3/21فً  2691المودع برلم الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  199397دمحم مصطفً عبدالمنعم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ام زؼٌو خلؾ ونٌس الجزار 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  251837فتحٌه دمحم السٌد علود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -لود مطعم ع -  89

 لسم  -بلٌس بشهر العسل اخر مولؾ االتوبٌس  1وصؾ الـتأشٌر:   ، البٌطاش شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195415وفً تارٌخ  251838السٌد دمحم سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم  -الوردٌان  -خلؾ بنزٌنه الطرهونً المدابػ  2شارع المكس و المنشار رلم  99خلؾ  1، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195415وفً تارٌخ  251835هند لطب دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم -الصبحٌه الحضرة الجدٌدة  -مبطان من شارع المرسً ، شارع مسجد ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195415وفً تارٌخ  153395سامى عبدهللا  دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -باكوس  -شارع محطه السوق  98، تصحٌح العنوان لٌصبح / خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  182654د الطراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه دمحم نبٌل احم -  93

 دائم 182654و الممٌد برلم تابع  2512لسنة  4477الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415ٌخ وفً تار 199251ابرار ابراهٌم محمود السٌد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم  -محل  -شارع العمرى  66وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195415وفً تارٌخ  251831كرٌم فؤاد ؼالً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم  -شارع المائد جوهر  55، 

تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  251836دالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروان علً عبدالباسط علً عب -  96

 لسم  -اكتوبر  6شارع جالل سري  43العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  251832نعمه ابراهٌم رزق رمضان رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 لسم  -المباري  -من شارع ام السلطان  8شارع  4:   ، وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  251833الحسٌن لبٌل ابوالمجد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 لسم  -شارع مسجد السالم نهاٌة شارع الجمعٌه الهانوفٌل  165الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  251834ٌونً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل زكً بس -  99

 لسم  -البٌطاش  -شارع الهدي متفرع من مسرح النجوم  2عمار رلم  5وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195416وفً تارٌخ  251841حنان السٌد عبدالسمٌع صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  - 551السادس شمة  -شارع الوسام زهراء العجمً  5الـتأشٌر:   ، 

 25195416وفً تارٌخ  251843محمود امٌن محمود احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -امٌن لتجارة الكاوتش  -  151

 لسم  -مباري مسجد ال 82تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195416وفً تارٌخ  3188278ٌسرى على على عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / شارع البٌطاش الرئٌسً امام عمر افندى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195416وفً تارٌخ  251842رانٌا نبٌل احمد خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، شارع العٌاده برج التوامان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  251844امجد مٌشٌل ملن بشاي ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 م لس -شارع سٌزوسترٌس  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  251845دوٌدار الكسسوارات المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -باسم صالح دمحم سٌد احمد دوٌدار  -  155

 لسم  -الهانوفٌل  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الصفا من شارع ابوالشوارب  25195416

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195416وفً تارٌخ  153356عماد جمٌل بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -شارع الشهٌد مصطفً حافظ  68، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  251839دمحم صبحً عبدالسالم احمد تركً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم  -دور اول امام حلوانً لوروا  -شهر الهسل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، البٌطاش 



 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

 174536تعدٌل االسم التجارى الى/الراعى للجكمانات )خلٌفة الراعً عبد الؽنً رضوان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

و الممٌد برلم تابع  4475ؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم تم تعدٌل العنوان , وص 25195416وفً تارٌخ 

 دائم 174536

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  174536خلٌفة الراعً عبد الؽنً رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 دائم 174536و الممٌد برلم تابع  4475وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  251855اٌمان مبرون دمحم احمد المؤذن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -الدراٌسة  -شارع نور االسالم  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  183816رلم    احمد جابر عبد المحسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  111

 لسم  -مصطفً كامل  -الدور الثالث  7شمة رلم  -شارع فؤاد دمحم عوٌس  7وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 25195417وفً تارٌخ  193921احمد دمحم دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع اسكندرٌة مطروح مع شارع خٌرهللا الدراٌسه الهانوفٌل ونشاطه / محل تمدٌم 

 دائم 193921و لٌد برلم تابع  3635المشروبات الساخنه والبارده واالرز باللبن و راسماله / ثمانٌة االؾ جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195417وفً تارٌخ  251849لفتاح علً عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رئٌمه عبدا -  113

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ام زؼٌو بجوار مسجد عباس ؼرٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195417وفً تارٌخ  251848علً السعٌد عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -شارع النصر  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195417وفً تارٌخ  251845جمال دمحم عبدالناصر سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع عمر المختار الهانوفٌل امام مسجد تبارن 

وفً  173621عموم االستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد بكرى السٌد دمحم )البكرى للتجاره و -  116

لسم المنشٌة و راسماله  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر كائن / سوق العمادٌن  25195417تارٌخ 

 دائم 173621و لٌد برلم تابع  3639م / خمسة االؾ جنٌة و نشاطه / تجارة الخردوات و الكالبس الجاهزة و اودع برل

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  251847عمرو متولً عبدالؽنً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش خلؾ لرٌة هانً امام مسجد التوحٌد خلؾ المعسكر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  122568د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عبد الباسط عٌسوى احم -  118

لسم كرموز و نشاطه / حلوٌات جافة و مٌاه ؼازٌة و ادوات  -شارع العطار  35وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

 دائم 122568برلم تابع و لٌد  3654مدرسٌة و خردوات و راسماله / خمسة االؾ جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195417وفً تارٌخ  174364حسن احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

لسم الجمرن و نشاطه ممهً و راسماله / عشرة االؾ  -حاره دوٌن  2شارع البحرٌة مع  64الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

 دائم 174364و لٌد برلم تابع  3622لم جنٌة و اودع بر

تم  25195418وفً تارٌخ  251854احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الصٌاد لالستٌراد و التصدٌر  -  125

 لسم  - 1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارة زهراء رٌتاج شارع كٌنج عممان مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195418وفً تارٌخ  175539السٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم  -  121

محافظة  -مركز بدر  15بٌر  -منطمة االنطالق جمعٌه العروبة  17الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان الرئٌسً االخر لٌصبح /  حوش 

 -م حماده دائم كو 11932و لٌد برلم  595البحٌرة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195418وفً تارٌخ  172885اشرؾ فرج دمحم دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم -شارع ابن الخطاب متفرع من التحرٌر عصافره  26الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 



 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  25195418وفً تارٌخ  251852رلم    اشرؾ علً احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  123

 لسم  -شارع سٌزوسترٌس  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195418وفً تارٌخ  169265حسٌن على عٌسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -مول الصفوه  -ع المهندس محمود فهمً تنظٌم شار 3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195418وفً تارٌخ  251856ندي دمحم سعد علً الشهٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ط مطروح بحري الطرٌك بعد ابوتالت شمة زاوٌة اللطٌؾ علً ناصٌه الراعً الصالح للحداده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195418وفً تارٌخ  251851حماده علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، شمتٌن دور خامس علوي بشارع خٌرهللا امام صٌدلٌه العائلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195418وفً تارٌخ  251855دمحم فتح الباب دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع عبد خٌرهللا الهانوفٌل بجوار سنتر النجاح خلؾ مطعم ابو راوٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195421وفً تارٌخ  195581رضا دمحم رجب دمحم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم  -عزبه التمٌر  5، تعدٌل عنوان النشاط إلى / مساكن شركه البترول مدخل الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  251858نجالء محفوظ دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم  -بجوار عماره النجوم  -الهانوفٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم الفردي 

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  186532دمحم محمود عبد الرازق عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  - 451شمة  -شارع النصر  15وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان  25195421وفً تارٌخ  251859  عبد الرحمن جمال فتحى دمحم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  131

 لسم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، عبد المادر شارع البتروكٌماوٌات بجوار سامى وخالد وبجانب البوشى الزجاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195421وفً تارٌخ  187189سمر احمد دمحم عمر دهٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

و الممٌد برلم تابع  6574بثالث ابواب و المودع برلم  5شارع محرم بن محل رلم  82شٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن / الـتأ

 دائم 187189

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195421وفً تارٌخ  187189سمر احمد دمحم عمر دهٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

و الممٌد برلم تابع  4239ش مرتضى باشا شدس الرمل و المودع برلم  26الرئٌسً االخر الكائن / رلم الـتأشٌر:   ، الؽاء 

 دائم 187189

تم  25195421وفً تارٌخ  187854هرٌسه فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم فتح هللا ابراهٌم السٌد الخفٌر -  134

لسم المنتزة و نشاطه  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / عزبه المنشٌة البحرٌة امام مزرعه الحرٌري 

و لٌد برلم تابع  3768ة ما ٌصنع من العجٌن ماعدا البسكوٌت و راس ماله / خمسة االؾ جنٌة و اودع برلم / تحضٌر و تجهٌز كاف

 دائم 187854

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195421وفً تارٌخ  255978دمحم خالد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 كٌلوباترا  -لجٌش طرٌك ا 166، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195421وفً تارٌخ  155513ابراهٌم السٌد دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم -محل  -شارع االمام علً  25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

 25195421وفً تارٌخ  251857فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد اسماعٌل ابراهٌم دمحم ٌس ، تاجر -مكتب ٌس للمماوالت  -  137

 لسم  -نهاٌة شارع الملن شاه المباري  217شارع  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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  25195421وفً تارٌخ  251865دمحم علً مصطفً احمد الجرٌتلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الجرٌتلً للنجؾ  -  138

 لسم  -شارع السبع بنات  42عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195421وفً تارٌخ  179835هانى دمحم دمحم عبده الكنفانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم  - 1995الكٌلو  -ابو ٌوسؾ بحري  -شارع اسوان  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان  25195421وفً تارٌخ  251862عصام عبد الشكور عبد الرحمن رامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر الحرابى لبلى السكه الحدٌد بجوار فرن صبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195422وفً تارٌخ  192351 دمحم جالل دسولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 لسم  -الباب الجدٌد  -شارع النجوم  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195422وفً تارٌخ  251865احمد حمدي حسن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم  -بجوار مخبز دمحم السٌد و ممهً الدكش الـتأشٌر:   ، شارع الوكاله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195422وفً تارٌخ  178592ولٌد السٌد على مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

و  3858برلم لسم الجمرن و اودع  -راس التٌن  -المباطٌن  7بدون اسم امام  21حارة  4,  6,  8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 178592لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195422وفً تارٌخ  199719سماح حلمى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  -بحري ابو تالت  2295شارع حلمً السوهاجً عزبه الصفا الكٌلو  4الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  251864ابراهٌم ابراهٌم عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شحاته -  145

 لسم  -شارع االمراء  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195422وفً تارٌخ  251119فوزي دمحم فوزي عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

و  3826لسم الدخٌلة و اودع برلم  -الهانوفٌل  -مول الٌكس سٌتً  -الدور االول  22ٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الوحده رلم الـتأش

 دائم 251119لٌد برلم تابع 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   25195422وفً تارٌخ  126314احمد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

و لٌد برلم تابع  3786لسم المنتزة و ادوع برلم  -الراس السوداء  -، افتتاح فرع كائن / منطمه مٌرزا امتداد شارع احمد عبدالوهاب 

 دائم 126314

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195422وفً تارٌخ  195954عصام دمحم حمزه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم  -سٌدي بشر  - 56شارع العٌسوي رلم  2تعدٌل العنوان الً / محل  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  251869احمد صبحً دمحم عبدالراضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -شونه سلفاجو  -شارع ترعه المحمودٌة  38وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195423وفً تارٌخ  251871دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عطا هللا  -  155

 لسم  -مطروح  Aاخر شارع صٌدلٌه الرحاب طرٌك  23الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل  25195423وفً تارٌخ  251875عبدالرحمن رفعت محمود محمود الشباسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شهر العسل بجوار زهران 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195423وفً تارٌخ  251866احمد علً محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -الهانوفٌل شارع متفرع من شارع عٌد الطلخاوي  8الـتأشٌر:   ، بوابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195423وفً تارٌخ  251867الم جمال محمود سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اس -  153

 لسم  -امام صٌدلٌه ٌحى  25الـتأشٌر:   ، شارع 



 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

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25195423وفً تارٌخ  179296دمحم بشٌر احمد دمحم خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 179296و لٌد برلم تابع  3887لسم مٌنا البصل و اودع برلم  -شارع النوري الوردٌان  99,  97الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  135184احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة مطروح شارع مسجد النور لبلً  18، تعدٌل العنوان الً / ابو ٌوسؾ الكٌلو   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  152552ابراهٌم سلٌم السمان عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -ع من شارع مسجد االٌمان وٌدوس وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الهانوفٌل متفر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195424وفً تارٌخ  174822محمود دمحم رجب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم  -العصافرة بحرى  -مساكن طلعت مصطفى  35الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  194468تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سعد انور عبد العزٌز الجمل ، -  158

وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المكس بجوار مطعم زفٌر  ونشاطة بٌع جٌالتى وكسكسى وارز باللبن والبلٌلة ومشروبات باردة وساخنة 

 عشرة االؾ جنٌة15555براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  169382،  سبك لٌده برلم    دمحم سالم خلٌل دمحم ، تاجر فرد  -  159

 لسم  -االبراهٌمٌه  -محل  -شارع بٌلوز  19، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  251874احمد سعٌد عبدهللا احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم  -برج الحدٌدى  12بالدور الثانى شمه رلم  -شارع برج مٌنا الدخٌله طرٌك اسكندرٌه مطروح  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195424وفً تارٌخ  163253ولٌد محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -من شارع ابن مرداس  211شارع  14الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195424وفً تارٌخ  251838السٌد دمحم سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 شارع المكس لسم 99الـتأشٌر:   ، عدل الى/ خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195424وفً تارٌخ  251838السٌد دمحم سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع خلؾ بنزٌنة الطرهونى المدابػ المكس لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  251873حنان عبدالفتاح المؽربى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم  -مرؼم  - 23وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن عبد المادر بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195428وفً تارٌخ  157515دمحم على احمد حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

سم باب شرق و راس ماله / عشرة االؾ جنٌة و نشاطه / ل -شارع بورسعٌد الشاطبً  8الـتأشٌر:   ، اففتاح رئٌسً اخر كائن / 

 دائم 157515و لٌد برلم تابع  3982لاعة افراح و مناسبات و سمة التجارٌة / لاعه كرنفال و اودع برلم 

العنوان تم تعدٌل  25195435وفً تارٌخ  197253دمحم ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

لسم العطارٌن و نشاطه / بٌع و صٌانه موباٌالت و  -شارع استامبل  -الدور االول  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شمة 

 دائم 197253و لٌد برلم تابع  4511اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195435وفً تارٌخ  251879دمحم شحاته دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 لسم  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر بحري شارع مسجد السالم بجوار صٌدلٌة د / محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195435وفً تارٌخ  251881دمحم صبحى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 لسم -شارع كنانه  7 -1الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 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  25195435وفً تارٌخ  187545باسم منٌر احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

  -ب الدور الثانً علوي  13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الحً الثالث مجتمع محلً خامس االحمدي جراند مول محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  179745اق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم عبد الرزاق دمحم عبد الرز -  175

 لسم  -شارع الصفا من شارع االهرام  2295وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل النشاط الً / الكٌلو 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25195435وفً تارٌخ  191843دمحم حسن دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الرابعه الناصرٌة مدخل الجونه متفرع من مٌدان الؽٌط

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  251878هبه حمدٌن ابراهٌم دمحم ابوسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  - عوض متفرع من نهاٌة شارع الكومً وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره التوحٌد شارع سعدهللا

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 171592عبدالحمٌد احمد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز خدمه سٌارات  -  1

 , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مركز خدمه سٌاراتتم تعدٌل النشاط 25195451وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195451وفً تارٌخ  171592عبد الحمٌد احمد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مركز خدمه سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195451وفً تارٌخ  189862رلم   جمال ابراهٌم حسن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  3

 حذؾ نشاط / استٌراد و تصدٌر و اعمال مالحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195451وفً تارٌخ  193555دمحم جابر دمحم جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اضافة نشاط / التوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195452وفً تارٌخ  251125اد الدٌن دمحم مصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عم -  5

 تعدٌل النشاط الً / تصنٌع زٌوت ومنظفات للشعر و منظفات كٌماوٌة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  194256سبك لٌده برلم   خمٌس دمحم عبد العال عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،   -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / كافتٌرٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  194335ابراهٌم دمحم محمود الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 دوات منزلٌةالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / التصدٌر و تجارة ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  195156دمحم رمضان السٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  175959صالح دمحم عبد الؽنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة الخردوات و المالبس تجزئة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة (

تم تعدٌل النشاط , 25195453وفً تارٌخ  144786عبد الكرٌم عبد العواض هدٌه  ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الً / مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة (وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  178875عبد الرحمن احمد عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تجارة البذور



 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 النشاط , 25195453وفً تارٌخ  121724لم   محمود رمضان محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  12

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / استٌراد و تصدٌر و تورٌدات مواد صناعٌه و ادوات مكتبٌه و ادوات منزلٌه

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ25195453وفً تارٌخ  195744احمد ابراهٌم امٌن الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / نمل و تخلٌص جمركً و اصبح النشاط / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  195744احمد ابراهٌم امٌن الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / نمل و تخلٌص جمركً و اصبح النشاط / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 25195454وفً تارٌخ  193345بد المجٌد احمد طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم ابراهٌم ع -  15

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر و اضافة نشاط / مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195454وفً تارٌخ  197565خالد حامد عالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / معرض وورشة الومٌتال و الوجهات الحدٌثة

د حامد عالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك خال -اضافة االسم التجاري / خالد عالم  العمال االلومٌتال و الوجهات الحدٌثة  -  17

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / معرض وورشة الومٌتال 25195454وفً تارٌخ  197565لٌده برلم   

 و الوجهات الحدٌثة

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت25195457وفً تارٌخ  198592دمحم احمد عبدالممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد مواد كٌماوٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195457وفً تارٌخ  189456محمود فتحى محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

زة طبٌة و مكافحه العدوي ) ماعدا االدوٌة التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد ادوات مكتبٌة و افالم االشعة و مستلزمات االسنان و اجه

) 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195457وفً تارٌخ  191912امال حسٌن السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تعدٌل النشاط الً / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195457ارٌخ وفً ت 168791حامد حامد ابراهٌم الشنوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  ّتعدٌل النشاط لٌصبح / كافتٌرٌا لتحضٌر المشروبات الساخنه و البارده

وفً تارٌخ  168791ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / حامد حامد ابراهٌم الشنوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط لٌصبح / كافتٌرٌا لتحضٌر المشروبات الساخنه و البارده  ّتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:25195457

حامد حامد ابراهٌم الشنوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ٌعدل االسم التجارى لٌصبح/الشنوانى لالجهزه الكهربائٌه -  23

ٌصبح / كافتٌرٌا لتحضٌر المشروبات الساخنه تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ّتعدٌل النشاط ل25195457وفً تارٌخ  168791

 و البارده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195457وفً تارٌخ  156254مجدى سعد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اضافة نشاط / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195457فً تارٌخ و 182211امتثال محمود على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد مستلزمات و اجهزة طبٌه و ادوات صحٌة و ادوات كهربائٌة و مهمات مكتبٌه و ادوات نظافة و 

 منظفات و تجهٌزات معامل و مفروشات و ادوات منزلٌة و مواد ؼذائٌة و مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195458وفً تارٌخ  192665ه عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على عطٌه على عطٌ -  26

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / المماوالت العمومٌه لٌصبح النشاط / رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195458وفً تارٌخ  155577سعد دمحم سعد السٌد ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 تأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بماله عامه و تخمٌر و تصنٌع منتجات االلبانال



 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 النشاط , وصؾ 25195458وفً تارٌخ  187511دمحم احمد علً عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

و  6من المجموعة  36ٌما عدا الفمرة التأشٌر:  اضافة نشاط / صٌانة جمٌع انواع االجهزة و المعدات و استٌراد و تصدٌر ) ف

 ( 19المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , 25195458وفً تارٌخ  146221ابراهٌم حسنٌن عبد المطلب حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و اضافة نشاط / عموم اعمال المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195459وفً تارٌخ  199961تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى دمحم على سالم ،  -  35

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع رخام و جرانٌت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195459وفً تارٌخ  189974نادر ناجى نصٌؾ تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ؼٌار كمبٌوتر التأشٌر:  حذؾ نشاط / بٌع لطع

تم تعدٌل النشاط , 25195459وفً تارٌخ  199724تامر دمحم الحسٌنً عٌد ابوالوفا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / مماوالت شٌاله و خدمات و اشؽال بحرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195415فً تارٌخ و 121632خمٌس علً متولً حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  198177لؤي اسامه احمد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  اضافة نشاط / المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  198764ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن على الشرلاوى ، تاج -  35

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

تم تعدٌل 25195411رٌخ وفً تا 194528ابراهٌم خمٌس عبد المادر مفتاح عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌبل النشاط الً / مطعم اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195411وفً تارٌخ  198555ولٌد دمحم السٌد ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

ا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع محمول و مصنفات سمعٌه و بصرٌة ) فٌما عد

) 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  181558احمد دمحم احمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195414وفً تارٌخ  197635دمحم دمحم صالح عرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 تعدٌل النشاط الً / مكتب رحالت و مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 25195415وفً تارٌخ  115157دمحم حسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ٌارات و محركاتالنشاط الً / مركز صٌانه و بٌع لطع ؼٌار س

دمحم حسن دمحم شاهٌن ، تاجر فرد  -تعدٌل االسم التجارى الى / مركز شاهٌن لصٌانه و بٌع لطع ؼٌار السٌارات و المحركات  -  41

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مركز صٌانه و بٌع 25195415وفً تارٌخ  115157،  سبك لٌده برلم   

 ارات و محركاتلطع ؼٌار سٌ

وفً تارٌخ  115157عدل االسم التجارى الى )شاهٌن لالستٌراد والتجاره وصٌانه السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مركز صٌانه و بٌع لطع ؼٌار سٌارات و محركات25195415

تم تعدٌل النشاط , 25195415وفً تارٌخ  115157مطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عدل الى / شاهٌن ل -  43

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مركز صٌانه و بٌع لطع ؼٌار سٌارات و محركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 25195415وفً تارٌخ  115157عدد االسم التجارى الى )شاهٌن لالستٌراد والتجاره( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مركز صٌانه و بٌع لطع ؼٌار سٌارات و محركات

تم تعدٌل النشاط , 25195415وفً تارٌخ  187385اشرؾ احمد حسام الدٌن حامد شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / اعادة تدوٌر المخلفات بكافة انواعها و هً الورق و الزجاج و البالستٌن و الخرده لتصدٌرها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195416وفً تارٌخ  187423، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على ابو بكر الصدٌك جاد الرب  -  46

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تجاره المشة جٌنز و جبردٌن لٌجن لطن سوق محلً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195416وفً تارٌخ  164947ممدوح مصباح عبد اللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 لتأشٌر:  اضافة نشاط / نمل و تداول المخلفاتا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195416وفً تارٌخ  251459خالد ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجهٌز و تمدٌم ماكوالت و مشروبات ساخنه و بارده

تم تعدٌل النشاط , 25195416وفً تارٌخ  178656العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على احمد على احمد عبد -  49

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر

وفً تارٌخ  182751ٌعدل االسم التجارى الى / مؤسسه السباعى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 نشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌه و استودٌو تصوٌرتم تعدٌل ال25195416

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195416وفً تارٌخ  182751دمحم عطا هللا دمحم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌه و استودٌو تصوٌر

وفً تارٌخ  182751م التجارى الى / مؤسسه السباعى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌعدل االس -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌه و استودٌو تصوٌر25195416

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195417رٌخ وفً تا 179813جرجس عزٌز شحاته موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مصنع بالستٌن ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195417وفً تارٌخ  183816احمد جابر عبد المحسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 الت و تاجٌر معدات ثمٌله لحساب الؽٌرالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماو

حسام الدٌن احمد دمحم احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الدٌب لتورٌد مواد البناء  -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد مواد البناء25195417وفً تارٌخ  192515

حسام الدٌن احمد دمحم احمد الدٌب)الدٌب للتورٌدات العمومٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد مواد البناء25195417وفً تارٌخ  192515

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195417وفً تارٌخ  187757ده برلم   كمال رفٌك راؼب حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  57

 التأشٌر:  اضافة نشاط / توكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195417وفً تارٌخ  122568عادل عبد الباسط عٌسوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتبة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195418وفً تارٌخ  172885 دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ فرج دمحم -  59

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تاجٌر المعدات الثمٌله للؽٌر

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195418وفً تارٌخ  171576نادر توفٌك دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تعدٌل النشاط الً / بٌع مواد عازله



 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

وفً تارٌخ  171576نادر لمواد العازله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجارى الى / نادر توفٌك دمحم مطاوع  -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع مواد عازله25195418

وفً  171576نادر لعموم اشؽال االسفلت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -م التجارى الى/ نادر توفٌك دمحم مطاوعتعدٌل االس -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع مواد عازله25195418تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195418وفً تارٌخ  251421عوض ابراهٌم عوض شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تحضٌر و بٌع الماكوالت و المشروبات الساخنه و البارده

وفً تارٌخ  177283تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نورهان ابراهٌم احمد حسونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

الؽاء نشاط / االستٌراد و اضافة نشاط / تورٌدات فً مجال االجهزة و االدوات   تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:25195418

 الكهربائٌة

وفً تارٌخ  177283نورهان ابراهٌم احمد حسونه )حسونه لعموم االستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

ٌراد و اضافة نشاط / تورٌدات فً مجال االجهزة و االدوات تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط / االست25195418

 الكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195418وفً تارٌخ  198598اسامة احمد دمحم محمود الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  اضافة نشاط / خدمه لٌموزٌن ) ماعدا محافظتً شمال و جنوب سٌناء (

اسامه احمد دمحم محمود الروبً ،  -عدٌل االسم التجاري لٌصبح / مكتب اسامه الروبً للتسوٌك العماري و خدمه اللٌموزٌن ت -  67

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / خدمه لٌموزٌن ) 25195418وفً تارٌخ  198598تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 (ماعدا محافظتً شمال و جنوب سٌناء 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195421وفً تارٌخ  187189سمر احمد دمحم عمر دهٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / خدمات النمل

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195421وفً تارٌخ  155513ابراهٌم السٌد دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 تعدٌل النشاط الً / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195421وفً تارٌخ  162249انعام حسن عبدالسالم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  اضافة نشاط / خدمات محمول كامله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195421وفً تارٌخ  179835هانى دمحم دمحم عبده الكنفانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجاره مواد ؼذائٌة بالجمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195422وفً تارٌخ  173266احمد دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 ٌدويتعدٌل النشاط الً / تعبئة و تؽلٌؾ توابل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195422وفً تارٌخ  178592ولٌد السٌد على مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشة احذٌة

تم تعدٌل النشاط , 25195422وفً تارٌخ  255363احمد عبدالهادى عبدالحمٌد عٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / عرض منوعات موسٌمٌة و ؼنائٌة و دي جً و منوعات سمعٌه و سمعٌه بصرٌة عن طرٌك 

 DVD , V.C.Dي ستٌشن و الدش و الكمبٌوتر و البرجٌكتور و البال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195423وفً تارٌخ  135184احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195423رٌخ وفً تا 152552ابراهٌم سلٌم السمان عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر



 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 النشاط , وصؾ 25195424وفً تارٌخ  188652عمرو على احمد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر:  إضافه نشاط // تورٌدات مواد ؼذائٌه .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195428وفً تارٌخ  165651الحالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم عبدالنبً  -  78

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195435وفً تارٌخ  148485دمحم عادل ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 / تورٌدات صناعٌه وهندسٌه تعدٌل النشاط إلى

تم تعدٌل النشاط , 25195435وفً تارٌخ  179745هٌثم عبد الرزاق دمحم عبد الرزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / اداره شواطئ

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195457وفً تارٌخ  251796منً ٌوسؾ ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251815حمزه دمحم علً نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  251824ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شعبان حسٌن عل -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195416وفً تارٌخ  251842رانٌا نبٌل احمد خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم 25195421وفً تارٌخ  251857ٌل ابراهٌم دمحم ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد اسماع -مكتب ٌس للمماوالت  -  5

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  251782ابراهٌم محمود احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195459وفً تارٌخ  251857ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر مرسً احمد  -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  251827مٌالد عبدالمسٌح حنا صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم 25195421وفً تارٌخ  251865طفً احمد الجرٌتلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم علً مص -الجرٌتلً للنجؾ  -  9

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195423وفً تارٌخ  251867اسالم جمال محمود سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  251815دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عادل فهمً  -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  251819دمحم عاشور ابو هاشم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25195418وفً تارٌخ  251854احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -التصدٌر الصٌاد لالستٌراد و  -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195421وفً تارٌخ  251862عصام عبد الشكور عبد الرحمن رامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195423وفً تارٌخ  251866احمد علً محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  196812عبدالهادي عنتر عثملً جعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  251795ٌؾ شعبان احمد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شر -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195411وفً تارٌخ  251825دمحم السٌد عبدالعلٌم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  251844امجد مٌشٌل ملن بشاي ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  251874احمد سعٌد عبدهللا احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  251789نصر عبد الرحمن السٌد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  251792عبدهللا عبدالؽنً عبدهللا مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195459وفً تارٌخ  181375امٌر امٌن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251833الحسٌن لبٌل ابوالمجد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195415وفً تارٌخ  251834عادل زكً بسٌونً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  25

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  251847عمرو متولً عبدالؽنً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435وفً تارٌخ  251878حمدٌن ابراهٌم دمحم ابوسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  251785محمود عبدهللا دٌاب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  251797عبدالسالم علً عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناعسه -  29

 وصؾ التأشٌر: خاص

احمد خمٌس صالح ابراهٌم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المالح لتجاره و بٌع معادن خره و مخلفات السفن  -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25195451وفً تارٌخ  251859

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  251826وائل علً احمد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو25195416وفً تارٌخ  251841حنان السٌد عبدالسمٌع صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25195416وفً تارٌخ  251843محمود امٌن محمود احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -امٌن لتجارة الكاوتش  -  33

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195424وفً تارٌخ  251838السٌد دمحم سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195451وفً تارٌخ  251785هبه عبدالوهاب عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت25195454وفً تارٌخ  251787حلمً مصطفً دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  251788صالح مسعد صالح السعٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع25195459وفً تارٌخ  251852اٌمن دمحم دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  251832نعمه ابراهٌم رزق رمضان رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 25195417وفً تارٌخ  251849رئٌمه عبدالفتاح علً عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195417وفً تارٌخ  251848علً السعٌد عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  251865احمد حمدي حسن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195457وفً تارٌخ  251795عبدالسالم ضٌؾ هللا راؼب ؼراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251816دمحم علً دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  251822سمر احمد ابوالحمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 25195418وفً تارٌخ  251851حماده علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195418وفً تارٌخ  251855دمحم فتح الباب دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  251873حنان عبدالفتاح المؽربى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195459وفً تارٌخ  251854ٌاسر ابراهٌم زكً حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -زكً ترافل للرحالت  -  49

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  251818والء فوزي عبدالرازق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251817اسالم دمحم حسن الالفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  251855اٌمان مبرون دمحم احمد المؤذن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  126314احمد خلٌل ابراهٌم جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  251864شحاته ابراهٌم ابراهٌم عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195452وفً تارٌخ  251784هانً زكً احمد الشواي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195457وفً تارٌخ  251799احمد بهاء الدٌن دمحم السٌد حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 : خاصالشركة , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251811السٌد احمد موسً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  251813دمحم عاطؾ شولً عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فواكه شولً  -  58

 تأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ال

تم تعدٌل نوع 25195411وفً تارٌخ  251821احمد ٌحًٌ دمحم دمحم هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -هٌبه للتصدٌر  -  59

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة25195418وفً تارٌخ  251856ندي دمحم سعد علً الشهٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195421وفً تارٌخ  251859عبد الرحمن جمال فتحى دمحم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا25195423وفً تارٌخ  251871احمد عطا هللا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 25195451وفً تارٌخ  251779محمود السٌد عطٌه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و25195459وفً تارٌخ  251853نجالء دمحم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195411وفً تارٌخ  198555ولٌد دمحم السٌد ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251831كرٌم فؤاد ؼالً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  251836مروان علً عبدالباسط علً عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195435وفً تارٌخ  251879دمحم شحاته دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  175959صالح دمحم عبدالؽنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251812علً دمحم عزالدٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195414وفً تارٌخ  251825منً دمحم زكً حسن المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  251858نجالء محفوظ دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195454وفً تارٌخ  251786ابراهٌم عزت ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  251793عماد حمدي عبدالمادر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195458وفً تارٌخ  251855رندا عادل دسولً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195415وفً تارٌخ  251837فتحٌه دمحم السٌد علود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مطعم علود  -  76

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251838السٌد دمحم سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195435وفً تارٌخ  251881دمحم صبحى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  194335 محمود الشاذلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم -  79

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  251791عبدالرحمن كمال محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195457وفً تارٌخ  251794علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    علً هاشم دمحم -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195459وفً تارٌخ  251856محمود دمحم هشام دمحم كمال الدٌن ابراهٌم لطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  251829احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً  -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195417وفً تارٌخ  251845جمال دمحم عبدالناصر سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195418وفً تارٌخ  251852، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ علً احمد علً -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195423وفً تارٌخ  251875عبدالرحمن رفعت محمود محمود الشباسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195459وفً تارٌخ  251855ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زناتً ٌوسؾ دمحم زنات -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  251828صفاء دمحم محمود داؼر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251835ك لٌده برلم   هند لطب دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سب -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  251839دمحم صبحً عبدالسالم احمد تركً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195423وفً تارٌخ  251869لٌده برلم    احمد صبحً دمحم عبدالراضً ، تاجر فرد ،  سبك -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25195458وفً تارٌخ  251851احمد دمحم عبدالحكٌم ؼنٌمً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الؽنٌمً للبرمجٌات  -  92

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  251814مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شهاب احمد باسم دمحم اح -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195411وفً تارٌخ  251823اسماء خمٌس عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  251845دوٌدار الكسسوارات المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ر باسم صالح دمحم سٌد احمد دوٌدا -  95

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25195416

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / دٌمنشنز  193555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195451،  فى تارٌخ :   -  1

 للتجاره و التوكٌالت  

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   175959تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195453،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز  171592تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195453،  فى تارٌخ :   -  3

 عبدالحمٌد احمد هاشم احمد   -خدمه سٌارات 

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   171592تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195453،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   193345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195454،  فى تارٌخ :   -  5

الى: اضافة االسم التجاري / ابراهٌم رشاد  199646الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 25195454،  فى تارٌخ :   -  6

 ابراهٌم رشاد دمحم دمحم علً   -للتورٌدات 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مؤسسة  186651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195454،  فى تارٌخ :   -  7

 بده متري تاودروس  عماد ع -العمدة لتجارة المفروشات 

الى: اضافة االسم التجاري / خالد عالم   197565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195454،  فى تارٌخ :   -  8

 خالد حامد عالم عبدالعال   -العمال االلومٌتال و الوجهات الحدٌثة 

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / منشأة سٌؾ  186542لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا25195457،  فى تارٌخ :   -  9

 حسام ابراهٌم فتح هللا سٌؾ النصر   -النصر 

الى: اضافة السمة التجارٌة / كافتٌرٌا  168791تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195457،  فى تارٌخ :   -  15

 الباشا  

الى: ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / حامد  168791م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت25195457،  فى تارٌخ :   -  11

 حامد ابراهٌم الشنوانً  

الى: تعدل السمة التجارٌة الى / الروان  192665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195458،  فى تارٌخ :   -  12

 للرحالت  

الى: اضافة السمة التجارٌة / كافتٌرٌا  187353تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195458،  فى تارٌخ :   -  13

 عجٌبه  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / جلوبال مارٌن   199724تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195459،  فى تارٌخ :   -  14

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / بٌكو  175955لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا25195459،  فى تارٌخ :   -  15

 فرٌت  



 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

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   121632تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415،  فى تارٌخ :   -  16

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / اٌلٌت  198177مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم25195415،  فى تارٌخ :   -  17

 للمماوالت  

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   194528تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195411،  فى تارٌخ :   -  18

 -ًٌ جعفر لمستلزمات الدٌكور الى: ٌح 197261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195411،  فى تارٌخ :   -  19

 شٌرٌن ٌحًٌ دمحم دمحم دمحم جعفر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / الهندسٌة  184329تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195414،  فى تارٌخ :   -  25

 لالنشاء و التعمٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / ستٌن  149714ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك25195414،  فى تارٌخ :   -  21

 هاوس الداره و تشؽٌل المطاعم و المنشأت السٌاحٌة  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / مركز  115157تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415،  فى تارٌخ :   -  22

 دمحم حسن دمحم شاهٌن   -ات و المحركات شاهٌن لصٌانه و بٌع لطع ؼٌار السٌار

 الى: اضافة السمة التجارٌة / حلوانً باري   153395تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415،  فى تارٌخ :   -  23

جارٌة الى / مكتب الى: تعدٌل السمة الت 178656تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195416،  فى تارٌخ :   -  24

 التموى للتخلٌص الجمركى واالعمال الجمركٌة  

الى: ٌعدل االسم التجارى الى / مؤسسه  182751تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195416،  فى تارٌخ :   -  25

 السباعى للمماوالت العمومٌه  

الى: اضافة السمة التجارٌة / روتانا  153356شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال25195416،  فى تارٌخ :   -  26

 لاللمشة  

الى: اشافة السمة التجارٌة / سوٌت لورد  255155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417،  فى تارٌخ :   -  27

SWEET LORD   

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الدٌب  192515الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة25195417،  فى تارٌخ :   -  28

 حسام الدٌن احمد دمحم احمد الدٌب   -لتورٌد مواد البناء 

 - Pاؾ  -الى: تعدٌل السمة التجارٌة / بً  183816تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417،  فى تارٌخ :   -  29

F   

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / نادر  171576تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418: ،  فى تارٌخ   -  35

 نادر لمواد العازله   -توفٌك دمحم مطاوع 

 الى: اضافة السمة التجارٌة / سحر العٌون   195685تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  31

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / الفرج لتاجٌر  172885تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  32

 المعدات الثمٌله للؽٌر  

نوار الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / اال 195845تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  33

 للمماوالت والتورٌدات والصٌانه  

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  177283تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  34

 نورهان ابراهٌم احمد حسونه  



 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

ى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مكتب ال 198598تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  35

 اسامه احمد دمحم محمود الروبً   -اسامه الروبً للتسوٌك العماري و خدمه اللٌموزٌن 

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   198598تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  36

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / الدولٌة  187189ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25195421،  فى تارٌخ :   -  37

 لخدمات النمل  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مطعم كوم  181228تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195421،  فى تارٌخ :   -  38

 الدكه  

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / دمحم  255512ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25195422،  فى تارٌخ :   -  39

 نجٌب احمد المزمازي شعٌر  

 ELالى: اضافة السمة التجارٌة / التونسً  178592تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  45

TONSY   

الى: اضافة السمة التجارٌة / زهرة الشام  173266تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  41

 للتعبئة و التؽلٌؾ  

الى: اضافة السمة التجارٌة / بً سً  189619تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  42

 كاستل لتورٌد اجهزة الحاسب االلً  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / رٌببلن  195954تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  43

   REPUBLIC - JEANSجٌنز 

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   255415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  44

الى: إضافه السمه التجارٌه / زهره الخلٌج  163253تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195424فى تارٌخ : ،    -  45

 للثوب العربى  

الى: تصحٌح السمه التجارٌه إلى / اورجنن  251725تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195424،  فى تارٌخ :   -  46

 ت النباتٌه .  لألسمده والمركبا

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / منً  188991تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428،  فى تارٌخ :   -  47

 خمٌس حسٌن دمحم حسٌن  

 مانه  الى: اضافه سمة التجارٌة / اال 192742تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428،  فى تارٌخ :   -  48

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / النوبه  147992تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428،  فى تارٌخ :   -  49

 لتورٌد المواد الؽذائٌه .  

 الً / رٌكلٌم  الى: تعدٌل السمة التجارٌة  187385تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195435،  فى تارٌخ :   -  55

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  196398تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195435،  فى تارٌخ :   -  51

 الشٌماء احمد عبدالفتاح ابراهٌم   -الشناوي للرحالت 

لى: تعدٌل اإلسم التجارى/ عمار للنمل ا 176751تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195435،  فى تارٌخ :   -  52

 دمحم احمد عمار عمر   -بالسٌارات 

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   179745تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195435،  فى تارٌخ :   -  53



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 196894برلم       25195457عٌد احمد سالم   ، تارٌخ : دمحم علً  -  1

 199724برلم       25195459ولٌد وهبً عبدالوهاب عبد الجلٌل   ، تارٌخ :  -  2

 146262برلم       25195416رمضان الصاوى حسانٌن عبد الحك   ، تارٌخ :  -  3

 174364برلم       25195417السٌد حسن احمد حسانٌن   ، تارٌخ :  -  4

 185175برلم       25195417منً خلٌل عبدالعزٌز عطٌه   ، تارٌخ :  -  5

 185175برلم       25195417منً خلٌل عبدالعزٌز عطٌه   ، تارٌخ :  -  6

 198258رلم   ب    25195418السٌد دمحم احمد حسن اسكندر   ، تارٌخ :  -  7

 198258برلم       25195418صالح عبد السالم خلٌل صالح   ، تارٌخ :  -  8

 198258برلم       25195418السٌد دمحم احمد حسن اسكندر   ، تارٌخ :  -  9

 198258برلم       25195418صالح عبد السالم خلٌل صالح   ، تارٌخ :  -  15

 155513برلم       25195421تارٌخ : ابراهٌم السٌد دمحم ٌونس   ،  -  11

 255512برلم       25195422دمحم نجٌب احمد المزمازي شعٌر   ، تارٌخ :  -  12

 255512برلم       25195422دمحم نجٌب احمد المزمازي شعٌر   ، تارٌخ :  -  13

 147992برلم       25195428السٌد ششتاوي سرور شعالن   ، تارٌخ :  -  14

 188991برلم       25195428ً خمٌس حسٌن دمحم حسٌن   ، تارٌخ : من -  15

 188991برلم       25195428منً خمٌس حسٌن دمحم حسٌن   ، تارٌخ :  -  16

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25195451، وفى تارٌخ    131555توفٌك حسٌن عامر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519/3/14فً  353ملخصه مسجل برلم  2514/1/1السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25195451، وفى تارٌخ    131555وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : توفٌك حسٌن عامر    - 2

 السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195451، وفى تارٌخ    197843فاروق بورى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

دائم  197843و الممٌد برلم  2517/1/26فً  785تم الؽاء الفرع المودع برلم  -مكتب سجل تجاري الماهرة  بموجب طلب تاشٌر

 االسكندرٌة

تم محو/شطب    25195451، وفى تارٌخ    197843مصر انتركومرس للتجاره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

و الممٌد برلم  2517/1/26فً  785تم الؽاء الفرع المودع برلم  -السجل  بموجب طلب تاشٌر مكتب سجل تجاري الماهرة 

 دائم االسكندرٌة 197843

   25195452، وفى تارٌخ    167651تامرسعٌد عبدهللا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : -الجزٌره لالتصاالت    - 5

تم فسخ  -و مشهر عنه  2519لسنة  372برلم ملخصه مجسل  2519/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

   25195452، وفى تارٌخ    167651تامرسعٌد عبدهللا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : -الجزٌره لالتصاالت    - 6

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم    25195453، وفى تارٌخ    93146سامورال) سعد مرسى وشركاه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عدل الى /    - 7

 محو/شطب السجل  

 تم محو/شطب السجل     25195453، وفى تارٌخ    93146سعد مرسى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

، وفى    93146عبد الرحمن ضبٌش (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  سامورال )سعد مرسى ابراهٌم ودمحم مصطفى   - 9

 تم محو/شطب السجل     25195453تارٌخ 

تم    25195453، وفى تارٌخ    93146عدل الى / سامورال) سعد مرسى وشركاه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  

 تم محو/شطب السجل     25195453، وفى تارٌخ    93146ة تضامن  سبك لٌدها برلم : سعد مرسى وشركاه  ، شرك   - 11



 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

، وفى    93146سامورال )سعد مرسى ابراهٌم ودمحم مصطفى عبد الرحمن ضبٌش (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل     25195453تارٌخ 

تم محو/شطب    25195453، وفى تارٌخ    156869ا  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : السٌده سعد دمحم حمٌد وشرٌكته   - 13

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519لسنة  344ملخصه مسجل برلم  2518/12/27السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25195453، وفى تارٌخ    156869ٌدها برلم : دمحم حسن شعبان وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك ل   - 14

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519لسنة  344ملخصه مسجل برلم  2518/12/27السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    255484سبك لٌدها برلم : طاهر دمحم دمحم ابوزٌد وشرٌكه محمود دمحم دمحم محسن  ، شركة تضامن     - 15

توثٌك  2519/4/4فً  1637ثابت التارٌخ برلم  2519/3/27تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195457

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -محرم بن 

، وفى تارٌخ    192579ك لٌدها برلم : تعدٌل االسم التجارى الى / مصطفى دمحم محمود وشركائه  ، شركة تضامن  سب   - 16

شركات  2519لسنة  17ملخصه مسجل برلم  2518/12/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195414

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -اسكندرٌة و مشهر عنه 

تم محو/شطب السجل     25195414تارٌخ  ، وفى   192579طارق أحمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

تم فسخ الشركة  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519لسنة  17ملخصه مسجل برلم  2518/12/31بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 و تصفٌتها نهائٌا

وفى تارٌخ  ،   192579تعدٌل االسم التجارى الى / مصطفى دمحم محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

شركات  2519لسنة  17ملخصه مسجل برلم  2518/12/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195414

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -اسكندرٌة و مشهر عنه 

، وفى تارٌخ    192579تعدٌل االسم التجارى الى / مصطفى دمحم محمود وشركائه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195414

تم محو/شطب السجل     25195414، وفى تارٌخ    192579طارق أحمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    192579االسم التجارى الى / مصطفى دمحم محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : تعدٌل    - 21

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195414

، وفى    141959ك لٌدها برلم : الشركة الوطنٌة لالستٌراد والتصدٌر / على السعٌد عطٌة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سب   - 22

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195417تارٌخ 

تعدل الى/ الشركه الوطنٌه للتصدٌر و التخلٌص الجمركى)على السعٌد عطٌه وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195417، وفى تارٌخ    141959

، وفى    141959الشركة الوطنٌة لالستٌراد والتصدٌر / على السعٌد عطٌة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 2519لسنة  425برلن  ملخصه مسجل 2519/4/6تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه 

تعدل الى/ الشركه الوطنٌه للتصدٌر و التخلٌص الجمركى)على السعٌد عطٌه وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

ملخصه مسجل برلن  2519/4/6خ مؤرخ فً تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فس   25195417، وفى تارٌخ    141959

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519لسنة  425



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى    141959الشركة الوطنٌة لالستٌراد والتصدٌر / على السعٌد عطٌة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا تم محو/شطب السجل    25195417تارٌخ 

تعدل الى/ الشركه الوطنٌه للتصدٌر و التخلٌص الجمركى)على السعٌد عطٌه وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 اتم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌ   25195417، وفى تارٌخ    141959

، وفى    141959الشركة الوطنٌة لالستٌراد والتصدٌر / على السعٌد عطٌة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 2519لسنة  425ملخصه مسجل برلن  2519/4/6تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417تارٌخ 

 تصفٌتها نهائٌاتم فسخ الشركة و  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه 

تعدل الى/ الشركه الوطنٌه للتصدٌر و التخلٌص الجمركى)على السعٌد عطٌه وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 29

ملخصه مسجل برلن  2519/4/6تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417، وفى تارٌخ    141959

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -و مشهر عنه شركات اسكندرٌة  2519لسنة  425

محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195417، وفى تارٌخ    112827

،    112827عماد سامى سوس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه     - 31

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195417وفى تارٌخ 

، وفى    112827شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس و   - 32

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195417تارٌخ 

محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

ملخصه مسجل برلم  2515/11/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417ى تارٌخ ، وف   112827

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519/4/16فً  436

،    112827برلم :  عماد سامى سوس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه     - 34

فً  436ملخصه مسجل برلم  2515/11/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519/4/16

، وفى    112827بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  ، توصٌة    - 35

فً  436ملخصه مسجل برلم  2515/11/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519/4/16

سامى شولى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار   - 36

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195417، وفى تارٌخ    112827

،    112827عماد سامى سوس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه     - 37

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   25195417وفى تارٌخ 

، وفى    112827شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 38

 خ الشركة و تصفٌتها نهائٌاتم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فس   25195417تارٌخ 

محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 39

ملخصه مسجل برلم  2515/11/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417، وفى تارٌخ    112827

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -اسكندرٌة و مشهر عنه شركات  2519/4/16فً  436



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،    112827عماد سامى سوس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه     - 45

فً  436ملخصه مسجل برلم  2515/11/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519/4/16

، وفى    112827شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

فً  436خصه مسجل برلم مل 2515/11/31تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25195417تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2519/4/16

، وفى    151856شركة دمحم دمحم نصرالدٌن فلفل ) دمحم دمحم احمد مصطفى واخواته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 42

 فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا وكون سجل فردى فى نفس الٌوم تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب   25195419تارٌخ 

تم محو/شطب    25195422، وفى تارٌخ    125112أحمد دمحم شاهٌن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43

تم فسخ  -توثٌك المنتزة  2514/5/25ح فً  1633مصدق علً تولٌعاته برلم  2514/5/25السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 الشركة و تفٌتها نهائٌا و تحوٌلها الً منشأة فردٌة باسم / حسام احمد دمحم شاهٌن

تم محو/شطب    25195423، وفى تارٌخ    127765مجدى بولس راؼب شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 44

مكتب توثٌك اسكندرٌه النموذجى ؼٌر  2519/3/15فى  828ثابت التارٌخ برلم  2519/1/1السجل  بموجب عمد فسخ الشركه فى 

 مسجل وؼٌر مشهر عنه ، تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً 

تم محو/شطب    25195435، وفى تارٌخ    199588مؤمن جابر لبٌب وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 45

تم فسخ  -توثٌك العامرٌة اول  2519أ لسنة  162برلم  مصدق علً تولٌعاته 2519/3/31السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    85159تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / السٌد دمحم دمحم زٌدان و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   3555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195452،

تم تعدٌل رأس  25195452وفً تارٌخ   ، 85159ابراهٌم فهمى زكرٌا والسٌد دمحم زٌدان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   3555550555مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس  25195452وفً تارٌخ   ، 85159السٌد دمحم دمحم زٌدان وشرٌكة سعٌد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   3555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    85159 زٌدان و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / السٌد دمحم دمحم -  4

 جنٌه   3555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195452،

تم تعدٌل رأس  25195452وفً تارٌخ   ، 85159ابراهٌم فهمى زكرٌا والسٌد دمحم زٌدان توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   3555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195452وفً تارٌخ   ، 85159السٌد دمحم دمحم زٌدان وشرٌكة سعٌد توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   3555550555الها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

وفً  159141تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة عثمان السٌد عثمان سلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195453تارٌخ   ،
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تم تعدٌل رأس المال ,  25195453وفً تارٌخ   ، 159141سلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،السٌد عثمان  -  8

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

وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس المال ,  25195454وفً تارٌخ   ، 77865سراج واوالده شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195454وفً تارٌخ   ، 77865عدل الى فؤاد عبد المنعم ابراهٌم سراج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195454وفً تارٌخ   ، 77865ن  ، سبك لٌدها برلم ،عدل الى/ دمحم عبد المنعم ابراهٌم سراج و شركاه شركة تضام -  11

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    25195454وفً تارٌخ   ، 77865سراج واوالده شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2555550555أس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل ر

تم  25195454وفً تارٌخ   ، 77865عدل الى فؤاد عبد المنعم ابراهٌم سراج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195454وفً تارٌخ   ، 77865 عبد المنعم ابراهٌم سراج و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عدل الى/ دمحم -  14

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25195454وفً تارٌخ   ، 77865سراج واوالده توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195454وفً تارٌخ   ، 77865عدل الى فؤاد عبد المنعم ابراهٌم سراج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   2555550555رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم  25195454وفً تارٌخ   ، 77865عدل الى/ دمحم عبد المنعم ابراهٌم سراج و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ركة الً / ورثة رشاد محمود اسماعٌل و عنهم محمود رشاد محمود اسماعٌل و شركاه توصٌة تعدٌل االسم التجاري للش -  18

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  25195454وفً تارٌخ   ، 255858بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2555550555رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195454وفً تارٌخ   ، 255858كاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،محمود رشاد محمود اسماعٌل و شر -  19

 جنٌه   2555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

صٌة تعدٌل االسم التجاري للشركة الً / ورثة رشاد محمود اسماعٌل و عنهم محمود رشاد محمود اسماعٌل و شركاه تو -  25

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  25195454وفً تارٌخ   ، 255858بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2555550555رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195454وفً تارٌخ   ، 255858محمود رشاد محمود اسماعٌل و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   2555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  25195457وفً تارٌخ   ، 255612نادٌة فتحى مأمون وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   6555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195458وفً تارٌخ   ، 198518احمد عبدالمنعم دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -كابٌتال للنمل  -  23

 جنٌه   15555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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ٌة " دٌفكو " د . م / دمحم هانً دمحم ابوالنور توصٌة بسٌطة  ، تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الشركة الدولٌة للتنمٌة الصناع -  24

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25195458وفً تارٌخ   ، 114319سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   855550555مالها ،

وفً تارٌخ    114319ة  ، سبك لٌدها برلم ،ناهد على شاهٌن وشركاها توصٌة بسٌط -شركة خبراء الشرق االوسط  -  25

 جنٌه   855550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195458،

  وفً تارٌخ  114319الشركة الدولٌة للتنمٌة الصناعٌة دٌفكو الدكتور دمحم هانى ابو النور توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   855550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195458،

وفً تارٌخ    114319دمحم هانى ابو النور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -شركة خبراء الشرق االوسط  -  27

 جنٌه   855550555ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعد 25195458،

شركة جنوب الوادي للنمل و الخدمات الجمركٌة ) رجب محمود مهلل و عماد الدٌن دمحم عٌد ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  28

مالها  تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 25195411وفً تارٌخ   ، 197521برلم ،

 جنٌه   555550555،

تم تعدٌل رأس المال  25195411وفً تارٌخ   ، 185738جمال مرسى عوض و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   195550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195414وفً تارٌخ   ، 195592م ،رشا احمد جالل وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  35

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

وفً تارٌخ    195592تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   5555550555ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الما 25195414،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195414وفً تارٌخ   ، 195592رشا احمد جالل وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

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

وفً تارٌخ    195592ل االسم التجاري لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌ -  33

 جنٌه   5555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195414،

وفً تارٌخ    196599شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، بسٌونً الشٌخ و شركاه للتخلٌص الجمركً -شركة ار اند بً  -  34

 جنٌه   355550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195417،

تم تعدٌل رأس المال  25195417وفً تارٌخ   ، 185543امال حسن ابراهٌم وشركاؤها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

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

وفً تارٌخ    185543تصحٌح االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم وشركاؤها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   1555550555، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 25195417،

تعدٌل االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم ولمٌاء عبدالحمٌد دمحم انور وشركاؤهما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  37

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25195417وفً تارٌخ   ، 185543،

 جنٌه   1555550555،

تم تعدٌل رأس المال  25195417وفً تارٌخ   ، 185543امال حسن ابراهٌم وشركاؤها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

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

وفً تارٌخ    185543تصحٌح االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم وشركاؤها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195417،
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راهٌم ولمٌاء عبدالحمٌد دمحم انور وشركاؤهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل االسم التجارى الى / امال على حسن اب -  45

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25195417وفً تارٌخ   ، 185543،

 جنٌه   1555550555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195422فً تارٌخ   ،و 141271حمدى االنجباوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   155550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  141271تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم حمدى عبدالرزاق االنجباوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   155550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال  25195422تارٌخ   ،

وفً  199851تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ارسانً امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   2555550555أس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر 25195422تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195422وفً تارٌخ   ، 199851امانى جورج نسٌم وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

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

وفً تارٌخ    199851كها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/امانى جورج نسٌم وشرٌ -  45

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195422،

وفً  199851تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ارسانً امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195422تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195422وفً تارٌخ   ، 199851امانى جورج نسٌم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   2555550555صبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

وفً تارٌخ    199851تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/امانى جورج نسٌم وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195422،

تم تعدٌل رأس  25195423وفً تارٌخ   ، 167861ضٌؾ هللا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، دمحم عبدالسالم -  49

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

دٌل رأس المال , تم تع 25195423وفً تارٌخ   ، 167861دمحم عبدالسالم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   155550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195423وفً تارٌخ   ، 167861دمحم عبدالسالم ضٌؾ هللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25195423وفً تارٌخ   ، 167861دمحم عبدالسالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   155550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195424ٌخ   ،وفً تار 171455شركه علً احمد حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    171455على احمد حسن دمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -عدل الى /ابن العمٌد  -  54

 جنٌه   555550555دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تع 25195424،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195424وفً تارٌخ   ، 171455على احمد حسن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

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



 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

وفً تارٌخ    171455احمد حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / على  -  56

 جنٌه   555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195424،

تعدٌل رأس تم  25195424وفً تارٌخ   ، 171455شركه علً احمد حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    171455على احمد حسن دمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -عدل الى /ابن العمٌد  -  58

 جنٌه   555550555ح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب 25195424،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195424وفً تارٌخ   ، 171455على احمد حسن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

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

وفً تارٌخ    171455صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / على احمد حسن وشرٌكه تو -  65

 جنٌه   555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195424،

تم تعدٌل رأس المال  25195424وفً تارٌخ   ، 124358السٌد  دمحم  ابوطالب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   125550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ   ، 124358ٌعدل الى/السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   125550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195424وفً تارٌخ   ، 124358السٌد دمحم ابوطالب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   125550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    124358برلم ،السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكة حسنى كامل دمحم ابو طالب شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  64

 جنٌه   125550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195424،

تم تعدٌل رأس المال  25195424وفً تارٌخ   ، 124358السٌد  دمحم  ابوطالب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   125550555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ   ، 124358ٌعدل الى/السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   125550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195424وفً تارٌخ   ، 124358وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،السٌد دمحم ابوطالب  -  67

 جنٌه   125550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    124358السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكة حسنى كامل دمحم ابو طالب شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  68

 جنٌه   125550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195424،

وفً  122759محدوده ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،  شركه ذات مسئولٌه -شركه كرام للهندسه والمماوالت   -  69

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195428تارٌخ   ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

وفً تارٌخ  156455حمٌد البهتٌمى واخٌه ولٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    خالد ابراهٌم عبد ال -  1

شارع السلطان حسٌن  45تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاع فرع اداري للشركة كائن / بالعمار بناٌة الفؤاد  25195453

 دائم 156455تابع و لٌد برلم 3166لسم باب شرلً و اودع برلم  -االزارٌطه 

وفً تارٌخ  156455خالد ابراهٌم عبد الحمٌد البهتٌمى واخٌه ولٌد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

شارع السلطان حسٌن  45تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاع فرع اداري للشركة كائن / بالعمار بناٌة الفؤاد  25195453

 دائم 156455و لٌد برلم تابع 3166لسم باب شرلً و اودع برلم  -االزارٌطه 

والئحته التنفٌذٌه ،  1981لسنه  159شركه االسكندرٌه للحلوٌات والشكوالته)كورونا( شركه مساهمه مصرٌه طبما للمانون  -  3

تأشٌر:   ، اضافة فرع انتاج تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 25195459وفً تارٌخ  74995شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

بمنطمة التوسعات الشمالٌة و امتدادها  3للشركة مصنع كائن / فً مدٌنة السادس من اكتوبر ضمن المساحة االجمالٌة للمطعه رلم 

 محافظة -بمدٌنة السادس من اكتوبر 

شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     ، 1991لسنه  253تعدل الى شركه مساهمه مصرٌه تابعه لمطاع االعمال طبما للمانون  -  4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع انتاج للشركة مصنع كائن / فً مدٌنة السادس  25195459وفً تارٌخ  74995

 افظةمح -بمنطمة التوسعات الشمالٌة و امتدادها بمدٌنة السادس من اكتوبر  3من اكتوبر ضمن المساحة االجمالٌة للمطعه رلم 

شركه االسكندرٌه للحلوٌات والشكٌوالته)كورونا( شركه تابعه مساهمه متمتعه بالجنسٌه المصرٌه تابعه للشركه المابضه  -  5

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25195459وفً تارٌخ  74995للصناعات الؽذائٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

بمنطمة التوسعات  3مصنع كائن / فً مدٌنة السادس من اكتوبر ضمن المساحة االجمالٌة للمطعه رلم اضافة فرع انتاج للشركة 

 محافظة -الشمالٌة و امتدادها بمدٌنة السادس من اكتوبر 

احدى شركات المؤسسه المصرٌه للصناعات الؽذائٌه ( ، -شركه االسكندرٌه للحلوٌات و الشٌكوالته ) شركه مساهمه مصرٌه -  6

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع انتاج  25195459وفً تارٌخ  74995كة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شر

بمنطمة التوسعات الشمالٌة و امتدادها  3للشركة مصنع كائن / فً مدٌنة السادس من اكتوبر ضمن المساحة االجمالٌة للمطعه رلم 

 ةمحافظ -بمدٌنة السادس من اكتوبر 

والئحته التنفٌذٌه ،  1981لسنه  159شركه االسكندرٌه للحلوٌات والشكوالته)كورونا( شركه مساهمه مصرٌه طبما للمانون  -  7

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع انتاج  25195459وفً تارٌخ  74995شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

و لٌد  3349لسم محرم بن و اودع برلم  -ناصٌة شارع المفتش  -شارع ترعة المحمودٌة  296فً للشركة مصنع ) نادلر ( كائن / 

 دائم 74995برلم تابع 

، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1991لسنه  253تعدل الى شركه مساهمه مصرٌه تابعه لمطاع االعمال طبما للمانون  -  8

نوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع انتاج للشركة مصنع ) نادلر ( كائن / فً تم تعدٌل الع 25195459وفً تارٌخ  74995

 دائم 74995و لٌد برلم تابع  3349لسم محرم بن و اودع برلم  -ناصٌة شارع المفتش  -شارع ترعة المحمودٌة  296

ٌه المصرٌه تابعه للشركه المابضه شركه االسكندرٌه للحلوٌات والشكٌوالته)كورونا( شركه تابعه مساهمه متمتعه بالجنس -  9

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25195459وفً تارٌخ  74995للصناعات الؽذائٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

ودع لسم محرم بن و ا -ناصٌة شارع المفتش  -شارع ترعة المحمودٌة  296اضافة فرع انتاج للشركة مصنع ) نادلر ( كائن / فً 

 دائم 74995و لٌد برلم تابع  3349برلم 

احدى شركات المؤسسه المصرٌه للصناعات الؽذائٌه ( ، -شركه االسكندرٌه للحلوٌات و الشٌكوالته ) شركه مساهمه مصرٌه -  15

رع انتاج تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة ف 25195459وفً تارٌخ  74995شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

و لٌد  3349لسم محرم بن و اودع برلم  -ناصٌة شارع المفتش  -شارع ترعة المحمودٌة  296للشركة مصنع ) نادلر ( كائن / فً 

 دائم 74995برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  187558مجدى على محمود وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 لسم -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي امام كمال سعد  28لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / وصؾ ا



 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  25195415وفً تارٌخ  187558شركه الزهراء لمطع ؼٌار المعدات الثمٌله ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 لسم -اسكندرٌة الماهرة الصحراوي امام كمال سعد  طرٌك 28تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم  25195415وفً تارٌخ  187558عدل الى / " مجدى على محمود وشركاه " ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 لسم -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي امام كمال سعد  28تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  187558مجدى على محمود وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 دائم 187558و الممٌد برلم تابع  2517لسنة  11555وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

تم  25195415وفً تارٌخ  187558من ،  سبك لٌدها برلم    شركه الزهراء لمطع ؼٌار المعدات الثمٌله ، شركة تضا -  15

 دائم 187558و الممٌد برلم تابع  2517لسنة  11555تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

تم  25195415وفً تارٌخ  187558عدل الى / " مجدى على محمود وشركاه " ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 دائم 187558و الممٌد برلم تابع  2517لسنة  11555تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

شركة جنوب الوادي للنمل و الخدمات الجمركٌة ) رجب محمود مهلل و عماد الدٌن دمحم عٌد ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  17

لسم  -شارع النصر  16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25195411وفً تارٌخ  197521برلم    

و نشاطه / مماوالت نمل بسٌارات الؽٌر و خدمات جمركٌة و مدٌر الفرع / عماد الدٌن دمحم عٌد و  652المنشٌة بالدور السادس شمة 

 مدائ 197521و لٌد برلم تابع  3445رجب محمود مهلل و اودع برلم 

تم تعدٌل  25195414وفً تارٌخ  157374كرٌمه رأفت عز الدٌن و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الدخٌلة المبلٌة شارع طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي ناصٌة فرن ابو ضاحً 

 157374و لٌد برلم تابع  3496ات و مدٌر الفرع / كرٌمه رافت عز الدٌن و اودع برلم لسم الدخٌلة و نشاطه / تجارة مصوؼ -

 دائم

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  195592رشا احمد جالل وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 محافظة -رع الشباب الشٌخ زاٌد المحور المركزي الؽربً شا 35وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / مساحه بالدور الثانً فً 

وفً تارٌخ  195592تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

رع الشباب الشٌخ زاٌد شا 35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / مساحه بالدور الثانً فً  25195414

 محافظة -المحور المركزي الؽربً 

 

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  195592رشا احمد جالل وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 محافظة -مركزي الؽربً شارع الشباب الشٌخ زاٌد المحور ال 35وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / مساحه بالدور الثانً فً 

وفً تارٌخ  195592تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

شارع الشباب الشٌخ زاٌد  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / مساحه بالدور الثانً فً  25195414

 محافظة -مركزي الؽربً المحور ال

 

تم تعدٌل العنوان  25195416وفً تارٌخ  128565صابر جاد دمحم ابوهبش وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

لسم الجمرن و نشاطه / ممر اداري للشركة و مدٌر  -شارع النصر الدور الثانً علوي  7, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 128565و لٌد برلم تابع  3595/ عماد صابر جاد دمحم ابو هبش و ادوع برلم  الفرع

وفً تارٌخ  128565ٌعدل االسم التجارى الى/عماد صابر جاد دمحم ابوهبش وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

لسم الجمرن و  -شارع النصر الدور الثانً علوي  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25195416

 دائم 128565و لٌد برلم تابع  3595الفرع / عماد صابر جاد دمحم ابو هبش و ادوع برلم  نشاطه / ممر اداري للشركة و مدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25195416وفً تارٌخ  128565صابر جاد دمحم ابوهبش وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

لسم الجمرن و نشاطه / ممر اداري للشركة و مدٌر  -علوي  شارع النصر الدور الثانً 7, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 128565و لٌد برلم تابع  3595الفرع / عماد صابر جاد دمحم ابو هبش و ادوع برلم 

وفً تارٌخ  128565ٌعدل االسم التجارى الى/عماد صابر جاد دمحم ابوهبش وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

لسم الجمرن و  -شارع النصر الدور الثانً علوي  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25195416

 دائم 128565و لٌد برلم تابع  3595نشاطه / ممر اداري للشركة و مدٌر الفرع / عماد صابر جاد دمحم ابو هبش و ادوع برلم 

وفً تارٌخ  177345ٌل على سالم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌعدل االسم التجارى الى / محمود اسماع -  27

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شمة البدور الثانً بعد المٌزانٌن برج اسطنبول  25195417

 لسم -سٌدي بشر بحري  -امام سوق الكمبٌوتر شارع البكباشً العٌسوي  47

وفً تارٌخ  177345ٌعدل االسم التجارى الى/محمود اسماعٌل على سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شمة البدور الثانً بعد المٌزانٌن برج اسطنبول  25195417

 لسم -سٌدي بشر بحري  -شً العٌسوي امام سوق الكمبٌوتر شارع البكبا 47

تم تعدٌل  25195417وفً تارٌخ  177345محمود اسماعٌل على سالم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

تر امام سوق الكمبٌو 47العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شمة البدور الثانً بعد المٌزانٌن برج اسطنبول 

 لسم -سٌدي بشر بحري  -شارع البكباشً العٌسوي 

وفً تارٌخ  177345ٌعدل االسم التجارى الى / محمود اسماعٌل على سالم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

لمٌزانٌن برج اسطنبول تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شمة البدور الثانً بعد ا 25195417

 لسم -سٌدي بشر بحري  -امام سوق الكمبٌوتر شارع البكباشً العٌسوي  47

وفً تارٌخ  177345ٌعدل االسم التجارى الى/محمود اسماعٌل على سالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

الفرع لٌصبح / شمة البدور الثانً بعد المٌزانٌن برج اسطنبول تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان  25195417

 لسم -سٌدي بشر بحري  -امام سوق الكمبٌوتر شارع البكباشً العٌسوي  47

تم تعدٌل  25195417وفً تارٌخ  177345محمود اسماعٌل على سالم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

امام سوق الكمبٌوتر  47، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شمة البدور الثانً بعد المٌزانٌن برج اسطنبول  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  

 لسم -سٌدي بشر بحري  -شارع البكباشً العٌسوي 

تم تعدٌل العنوان  25195417وفً تارٌخ  137175م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    5م5شركه النور للبصرٌات ش -  33

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي مرؼم  24لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الكٌلو , وصؾ ا

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ  251462رؤوؾ لحظً سلٌمان خلٌل و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 الهاٌد خلؾ جمعٌة رجال االعمال ابو ٌوسؾ لسمشارع  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع مدرسة منر هاوس 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد خٌرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / النمل الدولى عن طرٌك البر أو البحر والتخلٌص الجمركى  -  1

وتصلٌحها بوجه عام واعمال اللوجٌستٌن و ترلب وصول البضائع بالموانً المصرٌة او  وتخزٌن الحاوٌات بجمهورٌه مصر العربٌه

خارجها وتموٌل وتموٌن السفن سواء بنفسها او عن طرٌك الؽٌر واصدار بوالص الشحن و البوالص المجمعه و للشركة الحك فً 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  192835سبك لٌدها برلم   استئجار المخازن داخل و خارج الدائرة الجمركٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195458

عدل االسم التجارى الى )خالد احمد خٌرى وشركاؤه( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / النمل الدولى عن طرٌك البر أو  -  2

لعربٌه وتصلٌحها بوجه عام واعمال اللوجٌستٌن و ترلب وصول البحر والتخلٌص الجمركى وتخزٌن الحاوٌات بجمهورٌه مصر ا

البضائع بالموانً المصرٌة او خارجها وتموٌل وتموٌن السفن سواء بنفسها او عن طرٌك الؽٌر واصدار بوالص الشحن و البوالص 

ٌة ،  سبك لٌدها برلم   المجمعه و للشركة الحك فً استئجار المخازن داخل و خارج الدائرة الجمركٌة بجمهورٌة مصر العرب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195458وفً تارٌخ  192835

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الشركة الدولٌة للتنمٌة الصناعٌة " دٌفكو " د . م / دمحم هانً دمحم ابوالنور ، توصٌة بسٌطة  الؽاء  -  3

لمٌام بتصنع الكٌماوٌات لدى الؽٌر واالعمال المكملة لهذا النشاط من خدمات صناعٌة و نشاط / االستٌراد و التصدٌر لٌصبح / ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195458وفً تارٌخ  114319التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

الؽاء نشاط / االستٌراد و التصدٌر لٌصبح / المٌام  ناهد على شاهٌن وشركاها ، توصٌة بسٌطة  -شركة خبراء الشرق االوسط  -  4

بتصنع الكٌماوٌات لدى الؽٌر واالعمال المكملة لهذا النشاط من خدمات صناعٌة و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195458وفً تارٌخ  114319

ٌة الصناعٌة دٌفكو الدكتور دمحم هانى ابو النور ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد و التصدٌر لٌصبح الشركة الدولٌة للتنم -  5

/ المٌام بتصنع الكٌماوٌات لدى الؽٌر واالعمال المكملة لهذا النشاط من خدمات صناعٌة و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل 25195458وفً تارٌخ  114319

دمحم هانى ابو النور وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد و التصدٌر لٌصبح / المٌام  -شركة خبراء الشرق االوسط  -  6

لٌدها برلم   بتصنع الكٌماوٌات لدى الؽٌر واالعمال المكملة لهذا النشاط من خدمات صناعٌة و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195458وفً تارٌخ  114319

اسامه  دمحم رشاد فوده وشرٌكه دمحم احمدعلً عبد الرسول شركه مٌاركو للتخلٌص الجمركً واالستٌراد والتصدٌر ، شركة  -  7

تم تعدٌل النشاط , 25195459وفً تارٌخ  165951م   تضامن  ٌعدل ؼرض الشركة الً / التخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برل

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

شركه مٌاركو للتخلٌص الجمركً ،  -ٌعدل االسم التجاري الً / اسامه دمحم رشاد فوده وشرٌكه دمحم احمدعلً عبد الرسول  -  8

تم تعدٌل 25195459وفً تارٌخ  165951شركة تضامن  ٌعدل ؼرض الشركة الً / التخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

رشا احمد جالل وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / خدمات الشحن و التفرٌػ و خدمات الدعم الفنً و اللوجٌستً فً  -  9

 195592الشحن و التفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم    مجال النمل و الشحن و التفرٌػ و التصدٌر و التورٌدات العمومٌه فً مجال النمل و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195414وفً تارٌخ 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / خدمات الشحن و التفرٌػ و  -  15

النمل و الشحن و التفرٌػ و التصدٌر و التورٌدات العمومٌه فً مجال النمل و الشحن و خدمات الدعم الفنً و اللوجٌستً فً مجال 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195414وفً تارٌخ  195592التفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم   

خدمات الدعم الفنً و اللوجٌستً فً  رشا احمد جالل وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / خدمات الشحن و التفرٌػ و -  11

 195592مجال النمل و الشحن و التفرٌػ و التصدٌر و التورٌدات العمومٌه فً مجال النمل و الشحن و التفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195414وفً تارٌخ 

 سنجر  و شرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / خدمات الشحن و التفرٌػ و تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مروه دمحم -  12

خدمات الدعم الفنً و اللوجٌستً فً مجال النمل و الشحن و التفرٌػ و التصدٌر و التورٌدات العمومٌه فً مجال النمل و الشحن و 

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط25195414وفً تارٌخ  195592التفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نجالء فتحى وعفاؾ على ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الً / التخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر و النمل الدولً ،  سبك  -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195414وفً تارٌخ  175125لٌدها برلم   

شركة تضامن  تعدٌل نشاط الً / التخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر و النمل الدولً ،   نجالء فتحى واسالم دمحم عادل ، -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195414وفً تارٌخ  175125سبك لٌدها برلم   

شركة دمحم فتحً و اسالم دمحم عادل ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الً / التخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر و النمل الدولً ،   -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195414وفً تارٌخ  175125سبك لٌدها برلم   

دمحم عادل )الٌكس فوكس فرٌت( ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الً / ٌعدل االسم التجارى الى/شركة دمحم فتحً و اسالم  -  16

تم تعدٌل النشاط , 25195414وفً تارٌخ  175125التخلٌص الجمركً و عموم التصدٌر و النمل الدولً ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

ة تضامن  تعدٌل نشاط الً / التخلٌص الجمركً و عموم ٌعدل االسم التجارى الى/ دمحم فتحً و اسالم دمحم عادل ، شرك -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195414وفً تارٌخ  175125التصدٌر و النمل الدولً ،  سبك لٌدها برلم   

كافه  م ، شركة مساهمة  تعدل ؼرض الشركه لٌصبح / الامة و تشؽٌل مصنع لتجهٌز5م5شركه النور للبصرٌات ش -  18

المستلزمات الطبٌه الخاصه بالبصرٌات و صناعه العدسات و الشنابر و تجهٌز كل ما ٌختص بهما و عموم االستٌراد و التصدٌر و 

التوكٌالت التجارٌة وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشتر ن بأى وجة من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزوال اعماال 

لد  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج مع الهٌئات السالفه او  شبٌهه بأعمالها او التى

تم تعدٌل النشاط , 25195417وفً تارٌخ  137175تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما للمانون والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

براهٌم وشركاؤها ، شركة تضامن  اضافة نشاط / عرض مصنفات سمعٌه و سمعٌه بصرٌة عن طرٌك الكمبٌوتر امال حسن ا -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195417وفً تارٌخ  185543،  سبك لٌدها برلم   

اضافة نشاط / عرض مصنفات سمعٌه و تصحٌح االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم وشركاؤها ، شركة تضامن   -  25

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195417وفً تارٌخ  185543سمعٌه بصرٌة عن طرٌك الكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

افة نشاط / تعدٌل االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم ولمٌاء عبدالحمٌد دمحم انور وشركاؤهما ، شركة تضامن  اض -  21

تم تعدٌل 25195417وفً تارٌخ  185543عرض مصنفات سمعٌه و سمعٌه بصرٌة عن طرٌك الكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

امال حسن ابراهٌم وشركاؤها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / عرض مصنفات سمعٌه و سمعٌه بصرٌة عن طرٌك  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195417وفً تارٌخ  185543،  سبك لٌدها برلم    الكمبٌوتر

تصحٌح االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم وشركاؤها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / عرض مصنفات سمعٌه و  -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195417وفً تارٌخ  185543سمعٌه بصرٌة عن طرٌك الكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم ولمٌاء عبدالحمٌد دمحم انور وشركاؤهما ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط /  -  24

تم تعدٌل 25195417وفً تارٌخ  185543عرض مصنفات سمعٌه و سمعٌه بصرٌة عن طرٌك الكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 

وفً تارٌخ  93261ابراهٌم  عبد السالم  احمد  وشرٌكه ، شركة تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195424



 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

الى)شركه المتجر الهندسى للتورٌدات الصناعٌه طارق ابراهٌم عبد السالم وشركاه( ، شركة  ٌعدل اسم الشركه التجارى -  26

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195424وفً تارٌخ  93261تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

وفً تارٌخ  93261نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم عبد السالم احمد وشركاه ، شركة تضامن  إلؽاء -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195424

وفً تارٌخ  93261نبٌل وطارق ابراهٌم عبد السالم ، شركة تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  28

 كة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شر25195424

وفً تارٌخ  93261نبٌل ابراهٌم عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195424

وفً تارٌخ  93261دها برلم   ابراهٌم  عبد السالم  احمد  وشرٌكه ، شركة تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌ -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195424

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى)شركه المتجر الهندسى للتورٌدات الصناعٌه طارق ابراهٌم عبد السالم وشركاه( ، شركة  -  31

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195424وفً تارٌخ  93261تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

وفً تارٌخ  93261ابراهٌم عبد السالم احمد وشركاه ، شركة تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195424

وفً تارٌخ  93261ضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   نبٌل وطارق ابراهٌم عبد السالم ، شركة ت -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195424

وفً تارٌخ  93261نبٌل ابراهٌم عبد السالم وشركاه ، شركة تضامن  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  34

 التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195424

وفً تارٌخ  93261ابراهٌم  عبد السالم  احمد  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195424

عٌه طارق ابراهٌم عبد السالم وشركاه( ، توصٌة ٌعدل اسم الشركه التجارى الى)شركه المتجر الهندسى للتورٌدات الصنا -  36

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 25195424وفً تارٌخ  93261بسٌطة  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

وفً تارٌخ  93261 ابراهٌم عبد السالم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195424

وفً تارٌخ  93261نبٌل وطارق ابراهٌم عبد السالم ، توصٌة بسٌطة  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195424

وفً تارٌخ  93261سالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  إلؽاء نشاط / اإلستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   نبٌل ابراهٌم عبد ال -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195424

اسالم حسن مرسى وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / خدمات النمل الدولً و التخلٌص الجمركً و اضافة نشاط /  -  45

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25195427وفً تارٌخ  195614لتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   المماوالت و ا

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل 25195452وفً تارٌخ  85159تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / السٌد دمحم دمحم زٌدان و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ٌان المانونى  , وصؾ تم تعدٌل الك25195452وفً تارٌخ  85159ابراهٌم فهمى زكرٌا والسٌد دمحم زٌدان ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195452وفً تارٌخ  85159السٌد دمحم دمحم زٌدان وشرٌكة سعٌد ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

محمود اسماعٌل و شركاه ، سبك لٌدها تعدٌل االسم التجاري للشركة الً / ورثة رشاد محمود اسماعٌل و عنهم محمود رشاد  -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة25195454وفً تارٌخ  255858برلم   

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195454وفً تارٌخ  255858محمود رشاد محمود اسماعٌل و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195411وفً تارٌخ  138614كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25195414وفً تارٌخ  195592رشا احمد جالل وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  7

 طةتوصٌة بسٌ

تم تعدٌل 25195414وفً تارٌخ  195592تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  8

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

نى  , وصؾ تم تعدٌل الكٌان المانو25195417وفً تارٌخ  185543امال حسن ابراهٌم وشركاؤها ، سبك لٌدها برلم    -  9

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 25195417وفً تارٌخ  185543تصحٌح االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم وشركاؤها ، سبك لٌدها برلم    -  15

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 185543مٌد دمحم انور وشركاؤهما ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم ولمٌاء عبدالح -  11

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة25195417وفً تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195422وفً تارٌخ  124358السٌد  دمحم  ابوطالب وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195422وفً تارٌخ  124358ٌعدل الى/السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن



 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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195422وفً تارٌخ  124358السٌد دمحم ابوطالب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 ضامنالتأشٌر: شركة ت

تم تعدٌل 25195422وفً تارٌخ  124358السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكة حسنى كامل دمحم ابو طالب ، سبك لٌدها برلم    -  15

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

لمانونى  , وصؾ تم تعدٌل الكٌان ا25195423وفً تارٌخ  167861دمحم عبدالسالم ضٌؾ هللا وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25195423وفً تارٌخ  167861دمحم عبدالسالم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  17

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجاري  85159توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195452،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / السٌد دمحم دمحم زٌدان و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  85159شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195452،  فى تارٌخ :   -  2

 ٌد دمحم دمحم زٌدان و شركاهلٌصبح / الس

الى: تعدٌل االسم التجاري  159141توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195453،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / شركة عثمان السٌد عثمان سلٌم وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  114319توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195458،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / الشركة الدولٌة للتنمٌة الصناعٌة " دٌفكو " د . م / دمحم هانً دمحم ابوالنور

الى: ٌعدل االسم التجاري  165951ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعد  25195459،  فى تارٌخ :   -  5

 شركه مٌاركو للتخلٌص الجمركً -الً / اسامه دمحم رشاد فوده وشرٌكه دمحم احمدعلً عبد الرسول 

لتجاري الى: تعدٌل االسم ا 195592توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195414،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها

الى: تعدٌل االسم التجاري  195592توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195414،  فى تارٌخ :   -  7

 لٌصبح / مروه دمحم سنجر  و شرٌكتها

الى: تعدٌل االسم التجاري  251625الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  25195415،  فى تارٌخ :   -  8

 لٌصبح / ورثة عبدالرحٌم احمد حسن عنهم / حسن عبدالرحٌم احمد

الى: تعدٌل االسم التجاري  199851توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195422،  فى تارٌخ :   -  9

 ٌوالٌم و شرٌكته لٌصبح / ارسانً امٌل ارمانٌوس

الى: تعدٌل االسم التجاري  199851شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195422،  فى تارٌخ :   -  15

 لٌصبح / ارسانً امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم و شرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  141271دة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌ  25195422،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح / دمحم حمدى عبدالرزاق االنجباوى وشركاه



 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

الى: دمحم عبدالسالم ضٌؾ  167861شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195423،  فى تارٌخ :   -  12

 هللا وشرٌكه

الى: دمحم عبدالسالم ضٌؾ  167861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة   25195423،  فى تارٌخ :   -  13

 هللا وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركة  171455توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195424،  فى تارٌخ :   -  14

 لٌصبح / على احمد حسن وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركة  171455توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195424،  فى تارٌخ :   -  15

 لٌصبح / على احمد حسن وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -ة لوفاته هدي حسن عطٌه ؼزال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشرك -  1

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -هدي حسن عطٌه ؼزال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  2

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -امن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته هدي حسن عطٌه ؼزال  شركة تض -  3

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -هدي حسن عطٌه ؼزال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  4

 85159م   برل    25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -هدي حسن عطٌه ؼزال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  5

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

صً مذكور انضمام شرٌن مو -هدي حسن عطٌه ؼزال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  6

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  7

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -رٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  8

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  9

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  15

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

رٌن موصً مذكور انضمام ش -مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  11

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

انضمام شرٌن موصً مذكور  -مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  12

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -ر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌ -  13

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  14

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

مذكور  انضمام شرٌن موصً -سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  15

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  16

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -فع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ر -  17

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  18

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً  -فاطمه سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  19

 85159برلم       25195452مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ٌن موصً انضمام شر -فاطمه سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  25

 85159برلم       25195452مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً  -فاطمه سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  21

 85159برلم       25195452مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً  -ٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته فاطمه سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بس -  22

 85159برلم       25195452مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً  -فاطمه سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  23

 85159برلم       25195452مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً  -فاطمه سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  24

 85159برلم       25195452مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -لوفاته  السٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة -  25

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -السٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  26

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته   السٌد دمحم دمحم زٌدان -  27

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -السٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  28

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 



 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

انضمام شرٌن موصً مذكور  -السٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  29

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌن موصً مذكور  -لوفاته  السٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة -  35

 85159برلم       25195452بالعمد ، تارٌخ : 

برلم       25195452هدي حسن عطٌه ؼزال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  31

85159 

برلم       25195452الشركة ، تارٌخ : هدي حسن عطٌه ؼزال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً  -  32

85159 

برلم       25195452هدي حسن عطٌه ؼزال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  33

85159 

   برلم    25195452هدي حسن عطٌه ؼزال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  34

85159 

برلم       25195452هدي حسن عطٌه ؼزال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  35

85159 

برلم       25195452هدي حسن عطٌه ؼزال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  36

85159 

برلم       25195452زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : مً سعٌد دمحم دمحم  -  37

85159 

برلم       25195452مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  38

85159 

برلم       25195452ٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مد -  39

85159 

برلم       25195452مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  45

85159 

برلم       25195452رٌكه الً الشركة ، تارٌخ : مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الش -  41
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برلم       25195452مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  42
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 85159برلم       25195452سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  43
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 85159برلم       25195452نضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : سعٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ا -  47



 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
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك 

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28
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ترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لف

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28
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ون باالجماع علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه الحاضر

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و  - 2519/3/28العادٌة الموافك 

 121575برلم       25195453لً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : احكام حوكمه الشركات , ع
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الحاضرون باالجماع علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه 

مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة  - 2519/3/28العادٌة الموافك 

 121575برلم       25195453احكام حوكمه الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 
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وافك  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67العامه العادٌة رلم الجمعٌة 

الحاضرون باالجماع علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه 

لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و و  - 2519/3/28العادٌة الموافك 

 121575برلم       25195453احكام حوكمه الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، 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

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -ادارة  مستمل حازم محً الدٌن عبدالؽنً الطاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  199

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

عٌة العامه العادٌة الموافك علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجم

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -ن عبدالؽنً الطاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل حازم محً الدٌ -  255

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

ث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثال

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -حازم محً الدٌن عبدالؽنً الطاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  251

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك  علً تجدٌد

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ :  الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -خالد دمحم رفعت ابوالسعود لورة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  252

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك 

م حوكمه و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكا - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -خالد دمحم رفعت ابوالسعود لورة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  253

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً المعتمد من الهٌئة  2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك 

ٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضو - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -خالد دمحم رفعت ابوالسعود لورة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  254

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67ة رلم العادٌ

علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك 

سٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه و لبول تعٌٌن ال - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة بموج -هٌثم مختار امٌن علً بدوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  255

وافك الحاضرون باالجماع علً  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67رلم 

الموافك تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة 

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة  -ساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل هٌثم مختار امٌن علً بدوي  شركة م -  256

وافك الحاضرون باالجماع علً  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67رلم 

ارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من ت

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة  -هٌثم مختار امٌن علً بدوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  257

وافك الحاضرون باالجماع علً  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67رلم 

ً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحال

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453ٌخ : الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تار

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -مجدي مختار عبدالؽنً الطاهر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل  -  258

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

ً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك عل

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453ٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : الشركات , علً ان ٌكون تشك

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -مجدي مختار عبدالؽنً الطاهر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل  -  259

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2 المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك 

احكام حوكمه  و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه  -مجدي مختار عبدالؽنً الطاهر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل  -  215

وافك الحاضرون باالجماع  -: 2519/4/2ئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً المعتمد من الهٌ 2519/3/28فً  67العادٌة رلم 

علً تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك 

عضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر ا - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة  -هانئ عبدالحمٌد كمال احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  211

وافك الحاضرون باالجماع علً  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67رلم 

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك 

د / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه و لبول تعٌٌن السٌ - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة بموجب  -هانئ عبدالحمٌد كمال احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  212

وافك الحاضرون باالجماع علً  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67رلم 

موافك تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة ال

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة  -همة  عضو مجلس ادارة  مستمل هانئ عبدالحمٌد كمال احمد  شركة مسا -  213

وافك الحاضرون باالجماع علً  -: 2519/4/2المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2519/3/28فً  67رلم 

ٌخ انعماد الجمعٌة العامه العادٌة الموافك تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة الحالً لفترة ثالث سنوات مماثلة تبدأ من تار

و لبول تعٌٌن السٌد / خالد عبدالمادر دمحم عبدالمادر اعضوٌة مجلس االدارة مستمل طبما لمبادئ و احكام حوكمه  - 2519/3/28

 121575برلم       25195453الشركات , علً ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن  -عثمان السٌد عثمان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  214

 159141برلم       25195453انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن  -اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  عثمان السٌد عثمان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع -  215

 159141برلم       25195453انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن  -السٌد عثمان السٌد سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  216

 159141برلم       25195453انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -ٌن بالعمد مذكور

تخارج شرٌكٌن موصٌٌن  -السٌد عثمان السٌد سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  217

 159141برلم       25195453انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و التعامل مع كافة الجهات   عثمان السٌد عثمان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  218

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة منفردا و له اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و لبض و دفع كافة المبالػ و 

شارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و الم

الشركة بالنمد او باالجل و له حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و المشترٌات و المبادالت و االلتراض 

 159141برلم       25195453بطرٌك االعتمادات و المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات ، تارٌخ : 

ٌد عثمان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و التعامل مع كافة الجهات عثمان الس -  219

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة منفردا و له اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و لبض و دفع كافة المبالػ و 

نٌة و التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و تسدٌد كافة السندات االذ

الشركة بالنمد او باالجل و له حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و المشترٌات و المبادالت و االلتراض 

 159141برلم       25195453بطرٌك االعتمادات و المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات ، تارٌخ : 

السٌد عثمان السٌد سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و التعامل مع كافة الجهات  -  225

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة منفردا و له اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و لبض و دفع كافة المبالػ و 

تولٌع و تحوٌل و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد او باالجل و له حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و المشترٌات و المبادالت و االلتراض 

 159141برلم       25195453ض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات ، تارٌخ : بطرٌك االعتمادات و المرو

السٌد عثمان السٌد سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و التعامل مع كافة الجهات  -  221

ؼرض الشركة و لبض و دفع كافة المبالػ و  الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة منفردا و له اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن

تولٌع و تحوٌل و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت 

الت و االلتراض الشركة بالنمد او باالجل و له حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و المشترٌات و المباد

 159141برلم       25195453بطرٌك االعتمادات و المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات ، تارٌخ : 

عثمان السٌد عثمان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون , و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة  -  222

باي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك  و البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة

 159141برلم       25195453الحسابات , و له حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

هٌئات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة عثمان السٌد عثمان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون , و التعامل مع جمٌع ال -  223

و البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك 

 159141برلم       25195453الحسابات , و له حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌد سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون , و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السٌد عثمان الس -  224

البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك 

 159141برلم       25195453ما ذكر ، تارٌخ : الحسابات , و له حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض 

السٌد عثمان السٌد سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون , و التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و  -  225

الشٌكات و فتح و ؼلك  البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب و االٌداع و التولٌع علً

 159141برلم       25195453الحسابات , و له حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مصطفً عبدالعزٌز ابراهٌم طعٌمه  شركة مساهمة  مفوض  عام علً شركة ادفٌنا لالؼذٌة المحفوظة اعتبارا من  -  226

 55555برلم       25195453ت اخري ، تارٌخ : لمدة ثالثة شهور و لحٌن صدور لرارا 2519/3/19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مصطفً عبدالعزٌز ابراهٌم طعٌمه  شركة مساهمة  مفوض  عام علً شركة ادفٌنا لالؼذٌة المحفوظة اعتبارا من  -  227

 55555برلم       25195453لمدة ثالثة شهور و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2519/3/19

ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / حك الرهن مع حك سعد فؤاد سعد على  -  228

 255121برلم       25195454االلتراض من البنون و ٌكون ذلن للطرفان مجتمعان ، تارٌخ : 

ك الرهن مع حك مصطفى فؤاد سعد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / ح -  229

 255121برلم       25195454االلتراض من البنون و ٌكون ذلن للطرفان مجتمعان ، تارٌخ : 

دمحم كمال حسن شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه عادٌة  -  235

تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث  -تم االتً :  2519/4/7تارٌخ معتمد من الهٌئه العامه لالستثمار ب 2519/3/16عمدت بتارٌخ 

بذات اختصاصاتهم مع االبماء علً الصالحٌات الممنوحه لكل منهم كما هً واردة بالسجل  2519/3/16سنوات لادمه اعتبارا من 

 136514برلم       25195458التجاري ، تارٌخ : 

برلم       25195458عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن ، تارٌخ : شرٌؾ عبدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة   -  231

142326 

برلم       25195458شرٌؾ عبدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن ، تارٌخ :  -  232

142326 

 142326برلم       25195458لعاملٌن ، تارٌخ : دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد ا -  233

 142326برلم       25195458دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن ، تارٌخ :  -  234

مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع  -شرٌؾ عبدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن  -  235

وافك المجلس  - 2519/4/7و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2517/15/15فً  4شركة ممفٌس للتوكٌالت المالحٌة رلم 

برلم       25195458علً التعدٌالت السابمة للسادة ممثلً االتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

142326 

بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -بدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن شرٌؾ ع -  236

وافك المجلس  - 2519/4/7و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2517/15/15فً  4شركة ممفٌس للتوكٌالت المالحٌة رلم 

برلم       25195458املٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : علً التعدٌالت السابمة للسادة ممثلً االتحاد الع

142326 

بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة  -دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن  -  237

وافك المجلس علً  - 2519/4/7ه لالستثمار فً و المعتمد من الهٌئة العام 2517/15/15فً  4ممفٌس للتوكٌالت المالحٌة رلم 

 142326برلم       25195458التعدٌالت السابمة للسادة ممثلً االتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

لس ادارة شركة بموجب محضر اجتماع مج -دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن  -  238

وافك المجلس علً  - 2519/4/7و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2517/15/15فً  4ممفٌس للتوكٌالت المالحٌة رلم 

 142326برلم       25195458التعدٌالت السابمة للسادة ممثلً االتحاد العاملٌن المساهمٌن فً مجلس ادارة الشركة ، تارٌخ : 

ار حلمى دمحم عصفور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر مجلس ادارة للشركة عادل مخت -  239

وافك المجلس علً  -و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزراة التموٌن و التجارة الداخلٌة  2519/3/26بتارٌخ 

منتدب لعمل توكٌل رسمً عام للسٌد / دمحم عبدالمنعم البهً الستخراج تفوٌض السٌد الدكتور / رئٌسً مجلس االدارة و العضو ال

و كذلن له الحك فً التنازل عنها بالبٌع و التولٌع علً  2518/7/15شهادات بٌانات عن السٌارات المباعه بالمزاد العلنً بتارٌخ 

 66655برلم       25195459، تارٌخ : رلم السٌارة  - 1العمود النهائٌة للبٌع امام الشهر العماري و بٌانها كالتالً 
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 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل مختار حلمى دمحم عصفور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر مجلس ادارة للشركة  -  245

وافك المجلس علً  -و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزراة التموٌن و التجارة الداخلٌة  2519/3/26بتارٌخ 

فوٌض السٌد الدكتور / رئٌسً مجلس االدارة و العضو المنتدب لعمل توكٌل رسمً عام للسٌد / دمحم عبدالمنعم البهً الستخراج ت

و كذلن له الحك فً التنازل عنها بالبٌع و التولٌع علً  2518/7/15شهادات بٌانات عن السٌارات المباعه بالمزاد العلنً بتارٌخ 

 66655برلم       25195459رلم السٌارة ، تارٌخ :  - 1ام الشهر العماري و بٌانها كالتالً العمود النهائٌة للبٌع ام

عادل مختار حلمى دمحم عصفور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر مجلس ادارة للشركة  -  241

وافك المجلس علً  -راة التموٌن و التجارة الداخلٌة و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووز 2519/3/26بتارٌخ 

تفوٌض السٌد الدكتور / رئٌسً مجلس االدارة و العضو المنتدب لعمل توكٌل رسمً عام للسٌد / دمحم عبدالمنعم البهً الستخراج 

عنها بالبٌع و التولٌع علً و كذلن له الحك فً التنازل  2518/7/15شهادات بٌانات عن السٌارات المباعه بالمزاد العلنً بتارٌخ 

 66655برلم       25195459رلم السٌارة ، تارٌخ :  - 1العمود النهائٌة للبٌع امام الشهر العماري و بٌانها كالتالً 

 - 1988المودٌل  -س ق م  5238عادل مختار حلمى دمحم عصفور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  242

س ق  6754رلم السٌارة /  - 2 - 6247342رلم الموتور /  - 5155654 -رلم الشاسٌة  -النصر / لٌموزٌن  - 128الماركة نصر 

    25195459، تارٌخ :  8533383رلم الموتور /  - 5171545رلم الشاسٌة /  - 128الماركة نصر  - 1989المودٌل /  -ص 

 66655برلم   

 - 1988المودٌل  -س ق م  5238اهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عادل مختار حلمى دمحم عصفور  شركة مس -  243

س ق  6754رلم السٌارة /  - 2 - 6247342رلم الموتور /  - 5155654 -رلم الشاسٌة  -النصر / لٌموزٌن  - 128الماركة نصر 

    25195459، تارٌخ :  8533383رلم الموتور /  - 5171545رلم الشاسٌة /  - 128الماركة نصر  - 1989المودٌل /  -ص 

 66655برلم   

 - 1988المودٌل  -س ق م  5238عادل مختار حلمى دمحم عصفور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  244

س ق  6754رلم السٌارة /  - 2 - 6247342رلم الموتور /  - 5155654 -رلم الشاسٌة  -النصر / لٌموزٌن  - 128الماركة نصر 

    25195459، تارٌخ :  8533383رلم الموتور /  - 5171545رلم الشاسٌة /  - 128الماركة نصر  - 1989المودٌل /  -ص 

 66655برلم   

تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري  -  245

ام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و له الحك بتفوٌض الؽٌر فً بعض و له حك التولٌع عن الشركة ام

 142326برلم       25195459اختصاصاته ، تارٌخ : 

تٌمور احمد دمحم معوض  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري  -  246

و له حك التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و له الحك بتفوٌض الؽٌر فً بعض 

 142326م   برل    25195459اختصاصاته ، تارٌخ : 

لٌلً ابراهٌم المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري و له حك التولٌع  -  247

عن الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و له الحك بتفوٌض الؽٌر فً بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

 142326   برلم    25195459

لٌلً ابراهٌم المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري و له حك التولٌع  -  248

عن الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و له الحك بتفوٌض الؽٌر فً بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

 142326  برلم     25195459

شرٌؾ عبدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري و له حك  -  249

التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و له الحك بتفوٌض الؽٌر فً بعض اختصاصاته ، 

 142326  برلم     25195459تارٌخ : 
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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

شرٌؾ عبدالعزٌز الجندي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري و له حك  -  255

التولٌع عن الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و له الحك بتفوٌض الؽٌر فً بعض اختصاصاته ، 

 142326   برلم    25195459تارٌخ : 

 

رمضان دمحم دمحم عسل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحري و البري و له حك التولٌع  -  251
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تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة من ستة  -ص دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المطاع الخا -  315

برلم       25195459اعضاء علً النحو السابك و لمدة عام اعتبارا من تارٌخ صدور المرار علً النحو السابك ، تارٌخ : 

142326 

لشركة من ستة تم تشكٌل مجلس ادارة ا -دمحم دمحم علً السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المطاع الخاص  -  316

برلم       25195459اعضاء علً النحو السابك و لمدة عام اعتبارا من تارٌخ صدور المرار علً النحو السابك ، تارٌخ : 

142326 

مجدى على محمود صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / مجدى  -  317

 187558برلم       25195415رده و لٌس له حك االلتراض و الرهن باسم الشركة ، تارٌخ : على محمود صالح بمف

مجدى على محمود صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / مجدى  -  318

 187558برلم       25195415ارٌخ : على محمود صالح بمفرده و لٌس له حك االلتراض و الرهن باسم الشركة ، ت

مجدى على محمود صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / مجدى  -  319

 187558برلم       25195415على محمود صالح بمفرده و لٌس له حك االلتراض و الرهن باسم الشركة ، تارٌخ : 

    25195414 سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : مروه دمحم -  325

 195592برلم   

    25195414مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  321

 195592برلم   

    25195414 سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : مروه دمحم -  322

 195592برلم   

    25195414مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  323

 195592برلم   

احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : رشا  -  324

 195592برلم       25195414

رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  325

 195592برلم       25195414

رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  326

 195592برلم       25195414
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 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  327

 195592رلم   ب    25195414

لها حك االدارة و  -مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  328

التولٌع عن الشركة و لها حك تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر و لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة و توكٌل 

او عزل مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله ضمن  المحامٌن و تعٌن

ؼرض الشركة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات الٌت 

 195592برلم       25195414الجل و لها ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او با

لها حك االدارة و  -مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  329

اره الشركة و توكٌل التولٌع عن الشركة و لها حك تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر و لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الد

المحامٌن و تعٌن او عزل مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله ضمن 

ؼرض الشركة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات الٌت 

 195592برلم       25195414تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و  -مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  335

لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة و توكٌل  التولٌع عن الشركة و لها حك تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر و

المحامٌن و تعٌن او عزل مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله ضمن 

العمود و المشارطات و الصفمات الٌت ؼرض الشركة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع 

 195592برلم       25195414تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لها ، تارٌخ : 

لها حك االدارة و  -مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  331

تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر و لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة و توكٌل التولٌع عن الشركة و لها حك 

المحامٌن و تعٌن او عزل مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله ضمن 

دات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات الٌت ؼرض الشركة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السن

 195592برلم       25195414تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لها ، تارٌخ : 

ك لها ح -رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  332

االدارة و التولٌع عن الشركة و لها حك تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر و لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة و 

توكٌل المحامٌن و تعٌن او عزل مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله 

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات ضمن ؼرض الشركة 

 195592برلم       25195414الٌت تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لها ، تارٌخ : 

لها حك  -رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  333

االدارة و التولٌع عن الشركة و لها حك تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر و لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة و 

مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله توكٌل المحامٌن و تعٌن او عزل 

ضمن ؼرض الشركة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات 

 195592برلم       25195414ها ، تارٌخ : الٌت تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و ل

لها حك  -رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  334

الشركة و  االدارة و التولٌع عن الشركة و لها حك تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر و لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره

توكٌل المحامٌن و تعٌن او عزل مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله 

ضمن ؼرض الشركة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات 

 195592برلم       25195414لك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لها ، تارٌخ : الٌت تتع

لها حك  -رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  335

و لها فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة و  االدارة و التولٌع عن الشركة و لها حك تمثٌل الشركة فً اؼراضها مع الؽٌر

توكٌل المحامٌن و تعٌن او عزل مدٌري و موظفً الشركة و التعامل باسمها و لها بهذا الحك اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله 
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 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ع العمود و المشارطات و الصفمات ضمن ؼرض الشركة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌ

 195592برلم       25195414الٌت تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لها ، تارٌخ : 

مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و االلتراض  -  336

دات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس المال و فتح تتم تلن المعامالت باسم من البنون و فتح االعتما

برلم       25195414الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مماسبك ، تارٌخ : 

195592 

و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و االلتراض  مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  337

من البنون و فتح االعتمادات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس المال و فتح تتم تلن المعامالت باسم 

برلم       25195414بك ، تارٌخ : الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مماس

195592 

مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و االلتراض  -  338

عامالت باسم من البنون و فتح االعتمادات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس المال و فتح تتم تلن الم

برلم       25195414الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مماسبك ، تارٌخ : 

195592 

مروه دمحم سنجر عبدالؽفار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و االلتراض  -  339

فتح االعتمادات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس المال و فتح تتم تلن المعامالت باسم من البنون و 

برلم       25195414الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مماسبك ، تارٌخ : 

195592 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  ت -  345

االلتراض من البنون و فتح االعتمادات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس المال و فتح تتم تلن المعامالت 

برلم       25195414ً كل او جزء مماسبك ، تارٌخ : باسم الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر ف

195592 

رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و  -  341

مال و فتح تتم تلن المعامالت االلتراض من البنون و فتح االعتمادات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس ال

برلم       25195414باسم الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مماسبك ، تارٌخ : 

195592 

ئع و رشا احمد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضا -  342

االلتراض من البنون و فتح االعتمادات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس المال و فتح تتم تلن المعامالت 

برلم       25195414باسم الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مماسبك ، تارٌخ : 

195592 

مد جالل عبد الؽفار سنجر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و رشا اح -  343

االلتراض من البنون و فتح االعتمادات و اصدار خطابات الضمان و لها الحك فً االفراج عن راس المال و فتح تتم تلن المعامالت 

برلم       25195414فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء مماسبك ، تارٌخ :  باسم الشركة و تحمٌما الؼراضها و لها الحك

195592 

و الموثك  28/3/2519فً  شركة مساهمة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة فً  3466تاشٌر رلم  -  344

تعٌٌن عضوٌة مجلس االدارة  -تم تعدٌل االتى : 2519-4-11 من الهٌئة االستثمار و المعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ

السٌد / سمراطس  - 1 -شركة االسكندرٌة للتنمٌة المحدوده و ٌمثلها خمس اعضاء : 2522حتً عام  2519لدوره لادمه من 

ٌد / نٌكوالس بٌراكس ) الس - 3 -السٌد / لوكاس بٌتكٌدٌس ) نائب رئٌس مجلس االداره (  - 2 -بالتزٌس ) رئٌس مجلس االداره ( 

 61428برلم       25195414السٌد / ماٌكل كوال ، تارٌخ :  - 4 -عضو مجلس االداره ( 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و الموثك  28/3/2519فً  شركة مساهمة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة فً  3466تاشٌر رلم  -  345

تعٌٌن عضوٌة مجلس االدارة  -تم تعدٌل االتى : 2519-4-11امة لالستثمار بتارٌخ من الهٌئة االستثمار و المعتمد من الهٌئة الع

السٌد / سمراطس  - 1 -شركة االسكندرٌة للتنمٌة المحدوده و ٌمثلها خمس اعضاء : 2522حتً عام  2519لدوره لادمه من 

السٌد / نٌكوالس بٌراكس )  - 3 -االداره (  السٌد / لوكاس بٌتكٌدٌس ) نائب رئٌس مجلس - 2 -بالتزٌس ) رئٌس مجلس االداره ( 

 61428برلم       25195414السٌد / ماٌكل كوال ، تارٌخ :  - 4 -عضو مجلس االداره ( 

و الموثك  28/3/2519فً  شركة مساهمة  بموجب  محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة المنعمدة فً  3466تاشٌر رلم  -  346

تعٌٌن عضوٌة مجلس االدارة  -تم تعدٌل االتى : 2519-4-11لمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ من الهٌئة االستثمار و ا

السٌد / سمراطس  - 1 -شركة االسكندرٌة للتنمٌة المحدوده و ٌمثلها خمس اعضاء : 2522حتً عام  2519لدوره لادمه من 

السٌد / نٌكوالس بٌراكس )  - 3 -دٌس ) نائب رئٌس مجلس االداره ( السٌد / لوكاس بٌتكٌ - 2 -بالتزٌس ) رئٌس مجلس االداره ( 

 61428برلم       25195414السٌد / ماٌكل كوال ، تارٌخ :  - 4 -عضو مجلس االداره ( 

الدكتور / فاروق صالح ناصر )  - 5 -فً  شركة مساهمة  بموجب  كٌدٌس ) عضو مجلس االداره (  3466تاشٌر رلم  -  347

الدكتور / هانً صالح دمحم  - 7 -مستمل (  -المستشار / دمحم مجدي دمحم البتٌتً ) عضو مجلس االدارة  - 6 -االدارة (  عضو مجلس

 61428برلم       25195414مستمل ( ، تارٌخ :  -سري الدٌن ) عضو مجلس االدارة 

الدكتور / فاروق صالح ناصر )  - 5 -( فً  شركة مساهمة  بموجب  كٌدٌس ) عضو مجلس االداره  3466تاشٌر رلم  -  348

الدكتور / هانً صالح دمحم  - 7 -مستمل (  -المستشار / دمحم مجدي دمحم البتٌتً ) عضو مجلس االدارة  - 6 -عضو مجلس االدارة ( 

 61428برلم       25195414مستمل ( ، تارٌخ :  -سري الدٌن ) عضو مجلس االدارة 

الدكتور / فاروق صالح ناصر )  - 5 -ركة مساهمة  بموجب  كٌدٌس ) عضو مجلس االداره ( فً  ش 3466تاشٌر رلم  -  349

الدكتور / هانً صالح دمحم  - 7 -مستمل (  -المستشار / دمحم مجدي دمحم البتٌتً ) عضو مجلس االدارة  - 6 -عضو مجلس االدارة ( 

 61428برلم       25195414مستمل ( ، تارٌخ :  -سري الدٌن ) عضو مجلس االدارة 

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -  355

و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و معتمد من وزارة  2519/3/11المنعمد بتارٌخ  11الشركة رلم 

حك التولٌع  - 1 -وافك المجلس علً تفوٌض رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب بصفته علً االتً : -: لطاع االعمال العام 

حك  - 3 -حك التولٌع علً المروض و الرهون امام البنون  - 2 -منفردا عن الشركة امام البنون و علً عمود البٌع و الشراء 

 98418برلم       25195415حك التولٌع علً عمد البٌع ، تارٌخ :  - 4 -تفوٌض من لهم حك التولٌع االول و الثانً عن الشركة 

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -  351

ٌج و المالبس و معتمد من وزارة و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النس 2519/3/11المنعمد بتارٌخ  11الشركة رلم 

حك التولٌع  - 1 -وافك المجلس علً تفوٌض رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب بصفته علً االتً : -لطاع االعمال العام : 

حك  - 3 -حك التولٌع علً المروض و الرهون امام البنون  - 2 -منفردا عن الشركة امام البنون و علً عمود البٌع و الشراء 

 98418برلم       25195415حك التولٌع علً عمد البٌع ، تارٌخ :  - 4 -تفوٌض من لهم حك التولٌع االول و الثانً عن الشركة 

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  النهائً امام الشهر العماري لصالح الشركة  -  352

 98418برلم       25195415فً ذلن ، تارٌخ :  فٌما ٌخصها و حك تفوٌض الؽٌر

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  النهائً امام الشهر العماري لصالح الشركة  -  353

 98418برلم       25195415فٌما ٌخصها و حك تفوٌض الؽٌر فً ذلن ، تارٌخ : 

بملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى للشركة دمحم دمحم عبدالحمٌد ال -  354

 93521برلم       25195415، تارٌخ :  2519/7/13حتً  2519/1/14عن فترة التصفٌة 

 عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى للشركة دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم -  355

 93521برلم       25195415، تارٌخ :  2519/7/13حتً  2519/1/14عن فترة التصفٌة 



 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

دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى للشركة  -  356

 93521برلم       25195415، تارٌخ :  2519/7/13حتً  2519/1/14عن فترة التصفٌة 

دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى  شركة مساهمة  مصفى  استمرار تعٌٌن االستاذ / دمحم دمحم عبدالحمٌد البملى كمصفى لانونى للشركة  -  357

 93521برلم       25195415، تارٌخ :  2519/7/13حتً  2519/1/14عن فترة التصفٌة 

عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة  -  358

:  2519/4/3صادر بتارٌخ  2519لسنة  19الشركة المابضة لالدوٌة و رئٌس الجمعٌه العامه لشركة االسكندرٌة لالدوٌة رلم 

ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة ٌتكون من عدد  -نظام االساسً للشركة علً النحو التالً :من ال 18الموافمة علً تعدٌل نص المادة 

فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسة و ال ٌزٌد عن تسعه بمن فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم و تحدٌد من ٌتفرغ لالدارة منهم و 

برلم       25195415ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون ، تارٌخ : ما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات و بدل حضور الجلسات و ما 

63441 

عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة  -  359

:  2519/4/3در بتارٌخ صا 2519لسنة  19الشركة المابضة لالدوٌة و رئٌس الجمعٌه العامه لشركة االسكندرٌة لالدوٌة رلم 

ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة ٌتكون من عدد  -من النظام االساسً للشركة علً النحو التالً : 18الموافمة علً تعدٌل نص المادة 

فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسة و ال ٌزٌد عن تسعه بمن فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم و تحدٌد من ٌتفرغ لالدارة منهم و 

برلم       25195415ما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات و بدل حضور الجلسات و ما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون ، تارٌخ : 

63441 

عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة  -  365

:  2519/4/3صادر بتارٌخ  2519لسنة  19لجمعٌه العامه لشركة االسكندرٌة لالدوٌة رلم الشركة المابضة لالدوٌة و رئٌس ا

ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة ٌتكون من عدد  -من النظام االساسً للشركة علً النحو التالً : 18الموافمة علً تعدٌل نص المادة 

رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم و تحدٌد من ٌتفرغ لالدارة منهم و  فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسة و ال ٌزٌد عن تسعه بمن فٌهم

برلم       25195415ما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات و بدل حضور الجلسات و ما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون ، تارٌخ : 

63441 

بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  361

:  2519/4/3صادر بتارٌخ  2519لسنة  19الشركة المابضة لالدوٌة و رئٌس الجمعٌه العامه لشركة االسكندرٌة لالدوٌة رلم 

 ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة ٌتكون من عدد -من النظام االساسً للشركة علً النحو التالً : 18الموافمة علً تعدٌل نص المادة 

فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسة و ال ٌزٌد عن تسعه بمن فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم و تحدٌد من ٌتفرغ لالدارة منهم و 

برلم       25195415ما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات و بدل حضور الجلسات و ما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون ، تارٌخ : 

63441 

عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من رواتب ممطوعه طبما الحكام  -  362

لانون شركات لطاع االعمال العام و الئحته التنفٌذٌة , و ٌعتبر رئٌس اللجنه النمابٌة عضوا فً المجلس دون ان ٌكون له صوت 

ٌت التراكمً فً انتخاب مجلس االدارة بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً فً عضوٌة مجلس معدود , مع وجوب استخدام نظام التصو

 63441برلم       25195415االدارة كلما امكن ذلن ، تارٌخ : 

عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من رواتب ممطوعه طبما الحكام  -  363

العمال العام و الئحته التنفٌذٌة , و ٌعتبر رئٌس اللجنه النمابٌة عضوا فً المجلس دون ان ٌكون له صوت لانون شركات لطاع ا

معدود , مع وجوب استخدام نظام التصوٌت التراكمً فً انتخاب مجلس االدارة بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً فً عضوٌة مجلس 

 63441برلم       25195415االدارة كلما امكن ذلن ، تارٌخ : 

عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من رواتب ممطوعه طبما الحكام  -  364

لانون شركات لطاع االعمال العام و الئحته التنفٌذٌة , و ٌعتبر رئٌس اللجنه النمابٌة عضوا فً المجلس دون ان ٌكون له صوت 

التصوٌت التراكمً فً انتخاب مجلس االدارة بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً فً عضوٌة مجلس  معدود , مع وجوب استخدام نظام

 63441برلم       25195415االدارة كلما امكن ذلن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عالء الدٌن السٌد عمر عمر دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من رواتب ممطوعه طبما الحكام  -  365

لطاع االعمال العام و الئحته التنفٌذٌة , و ٌعتبر رئٌس اللجنه النمابٌة عضوا فً المجلس دون ان ٌكون له صوت لانون شركات 

معدود , مع وجوب استخدام نظام التصوٌت التراكمً فً انتخاب مجلس االدارة بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً فً عضوٌة مجلس 

 63441رلم   ب    25195415االدارة كلما امكن ذلن ، تارٌخ : 

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -  366

و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و معتمد من وزارة  2519/4/8المنعمد بتارٌخ  12الشركة رلم 

تفوٌض السٌدة  - 1 -فك المجلس علً تفوٌض رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب بصفته علً االتً :وا -لطاع االعمال العام : 

االستاذة / رتٌبه محمود احمد ابراهٌم بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً التولٌع علً التنازل عن عمود االٌجار 

برلم       25195416شارع مازن ، تارٌخ :  17شركة الكائن و الخاصه بممر فرع ال 1971/12/15 - 1971/2/2المؤرخه 

98418 

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة  -  367

مالبس و معتمد من وزارة و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و ال 2519/4/8المنعمد بتارٌخ  12الشركة رلم 

تفوٌض السٌدة  - 1 -وافك المجلس علً تفوٌض رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب بصفته علً االتً : -لطاع االعمال العام : 

االستاذة / رتٌبه محمود احمد ابراهٌم بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً التولٌع علً التنازل عن عمود االٌجار 

برلم       25195416شارع مازن ، تارٌخ :  17و الخاصه بممر فرع الشركة الكائن  1971/12/15 - 1971/2/2مؤرخه ال

98418 

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بسوهاج لصالح السٌد المستشار / عمرو  -  368

تفوٌض السٌدة االستاذة / رتٌبه محمود  - 2 -) ملٌون و ستمائة و خمسون الؾ جنٌة ( دمحم هاشم علً ممابل سداده مبلؽا و لدره 

احمد ابراهٌم بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً تحرٌر توكٌل خاص بالتنازل عن عدادات الكهرباء و المٌاه و الؽاز 

اج لصالح السٌد المستشار / عمرو دمحم هاشم علً ، تارٌخ : شارع مازن بسوه 17و التلٌفونات الخاصه بممر فرع الشركة الكائن 

 98418برلم       25195416

رتٌبه محمود احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بسوهاج لصالح السٌد المستشار / عمرو  -  369

تفوٌض السٌدة االستاذة / رتٌبه محمود  - 2 -جنٌة (  دمحم هاشم علً ممابل سداده مبلؽا و لدره ) ملٌون و ستمائة و خمسون الؾ

احمد ابراهٌم بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً تحرٌر توكٌل خاص بالتنازل عن عدادات الكهرباء و المٌاه و الؽاز 

رو دمحم هاشم علً ، تارٌخ : شارع مازن بسوهاج لصالح السٌد المستشار / عم 17و التلٌفونات الخاصه بممر فرع الشركة الكائن 

 98418برلم       25195416

عماد صابر جاد دمحم ابو هبش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً حك االدارة و التولٌع / حك بٌع و شراء االصول  -  375

/ عماد صابر جاد دمحم ابو هبش  الثابته و المنموله و بٌع السٌارات و التولٌع امام الشهر العماري علً كل او بعض ما ذكر للشرٌن

 128565برلم       25195416بمفرده ، تارٌخ : 

عماد صابر جاد دمحم ابو هبش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً حك االدارة و التولٌع / حك بٌع و شراء االصول  -  371

او بعض ما ذكر للشرٌن / عماد صابر جاد دمحم ابو هبش  الثابته و المنموله و بٌع السٌارات و التولٌع امام الشهر العماري علً كل

 128565برلم       25195416بمفرده ، تارٌخ : 

عماد صابر جاد دمحم ابو هبش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً حك االدارة و التولٌع / حك بٌع و شراء االصول  -  372

الشهر العماري علً كل او بعض ما ذكر للشرٌن / عماد صابر جاد دمحم ابو هبش  الثابته و المنموله و بٌع السٌارات و التولٌع امام

 128565برلم       25195416بمفرده ، تارٌخ : 

عماد صابر جاد دمحم ابو هبش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً حك االدارة و التولٌع / حك بٌع و شراء االصول  -  373

سٌارات و التولٌع امام الشهر العماري علً كل او بعض ما ذكر للشرٌن / عماد صابر جاد دمحم ابو هبش الثابته و المنموله و بٌع ال

 128565برلم       25195416بمفرده ، تارٌخ : 

    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  374

 134355برلم   



 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

    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  375

 134355برلم   

    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  376

 134355برلم   

برلم       25195416صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  377

134355 

برلم       25195416صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  378

134355 

برلم       25195416العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  صالح عبدالعزٌز -  379

134355 

برلم       25195416احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  385

134355 

برلم       25195416شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : احمد عبدالمادر حسٌن دمحم   -  381

134355 

برلم       25195416احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  382

134355 

برلم       25195416مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس -  383

134355 

برلم       25195416مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  384

134355 

برلم       25195416الرتاج المابضة ، تارٌخ :  مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة -  385

134355 

    25195416دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  386

 134355برلم   

    25195416شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل  -  387

 134355برلم   

    25195416دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  388

 134355برلم   

    25195416ة الرتاج المابضة ، تارٌخ : ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شرك -  389

 134355برلم   

    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  395

 134355برلم   

    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  391
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 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25195416صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  392

134355 

برلم       25195416عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : صالح  -  393

134355 

برلم       25195416صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  394

134355 

برلم       25195416دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  احمد عبدالمادر حسٌن -  395

134355 

برلم       25195416احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  396

134355 

برلم       25195416ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شرك -  397

134355 

برلم       25195416مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  398

134355 

برلم       25195416رة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  399

134355 

برلم       25195416مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  455

134355 

    25195416شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل  -  451

 134355برلم   

    25195416دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  452

 134355برلم   

    25195416مثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  م -  453

 134355برلم   

    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  454

 134355برلم   

    25195416لرتاج المابضة ، تارٌخ : ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة ا -  455

 134355برلم   

    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  456

 134355برلم   

برلم       25195416ة ، تارٌخ : صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابض -  457

134355 

برلم       25195416صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  458
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 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
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برلم       25195416احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  415

134355 

برلم       25195416احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  411
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برلم       25195416احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  412

134355 

برلم       25195416مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  413
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برلم       25195416مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  414
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برلم       25195416مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  415
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    25195416دالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ : دمحم ممدوح عب -  418
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    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  419
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    25195416ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  421
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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برلم       25195416رتاج المابضة ، تارٌخ : مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة ال -  435
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    25195416دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  431
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اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر  -  434

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

رئٌس مجلس االدارة  حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شر -  435

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة  حك التولٌع عن الشركة -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 

ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  436

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة  -الحٌات كالتالً :علً ان تكون الص -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416ارٌة ، تارٌخ : االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العم

صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  437

ارة الشركة تم تشكٌل مجلس اد -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416هن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : االلتراض و الر



 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

صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  438

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -و المناطك الحرة : و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -ٌات االتٌة : و منحهم الصالح -منفردٌن  -و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 

صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  439

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  و 2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -االدارة ( و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس 

 134355برلم       25195416االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 

 احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة -  445

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( و السٌد / دمحم 

 134355برلم       25195416االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 

حضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب م -  441

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

ار ) رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجس -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة   احمد عبدالمادر حسٌن دمحم -  442

تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

شركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع عن ال -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -كالسابك 

حك  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 

مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة لالدوٌة )  -  443

 -تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة كالسابك  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة و السٌد /  -حٌات كالتالً :علً ان تكون الصال

حك االلتراض و  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416ٌة ، تارٌخ : الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمار

مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة لالدوٌة )  -  444

 -شركة كالسابك تم تشكٌل مجلس ادارة ال -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة و السٌد /  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً :

حك االلتراض و  - 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : الرهن من 

مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة لالدوٌة )  -  445

 -تم تشكٌل مجلس ادارة الشركة كالسابك  -الحرة : و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك  2519/3/25فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس مجلس االدارة و السٌد /  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً :

حك االلتراض و  - 1 -:  و منحهم الصالحٌات االتٌة -منفردٌن  -دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ : 



 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

دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  446

تم تشكٌل مجلس  -المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة : و  2519/3/25الفرعونٌة لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -ادارة الشركة كالسابك 

 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -الدارة ( مجلس االدارة و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس ا

 134355برلم       25195416حك االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ :  -

دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  447

تم تشكٌل مجلس  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25رعونٌة لالدوٌة ) فارو فارما ( فً الف

حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل عبدهللا الجسار ) رئٌس  -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -ادارة الشركة كالسابك 

 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة (  مجلس االدارة و السٌد /

 134355برلم       25195416حك االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ :  -

دارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ا -  448

تم تشكٌل مجلس  -و المتعمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة :  2519/3/25الفرعونٌة لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

عبدهللا الجسار ) رئٌس  حك التولٌع عن الشركة للسٌد االستاذ / مشعل -علً ان تكون الصالحٌات كالتالً : -ادارة الشركة كالسابك 

 1 -و منحهم الصالحٌات االتٌة :  -منفردٌن  -مجلس االدارة و السٌد / دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( 

 134355برلم       25195416حك االلتراض و الرهن من البنون و رهن اموال الشركة العمارٌة ، تارٌخ :  -

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله  -  449

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -للشركة  بالنسبة للسٌارات المملوكه

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله ناصر متولً زكرٌا  -  455

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -كة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه تمثٌل الشر - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -و مجلس ادارة  و المنموله ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عض -  451

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله  -  452

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -ٌه تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرف - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

الشراء بالنسبة حك التصرؾ بالبٌع او ب - 2 -صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله  -  453

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -ؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما توكٌل ال

 134355برلم       25195416
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -صالح عبدالعزٌز العثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله  -  454

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -ملوكه للشركة لالراضً الم

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 - توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله  -  455

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -خاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري حك ات - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  تمثٌل الشركة امام - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله  -  456

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -لسجل التجاري حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً ا - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ : تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد /  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المنموله  -  457

تولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء حك ال - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تارٌخ : تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ،  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و المنموله  -  458

اء حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشر - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -مشعل عبدهللا جسار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و المنموله  -  459

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -لشركة بالنسبة للسٌارات المملوكه ل

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء بالنسبة  - 2 -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و المنموله مشعل عبدهللا جسار   -  465

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض او  - 6 -البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه تمثٌل الشركة امام  - 5 -بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 2 -مجلس ادارة  و المنموله  دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس -  461

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -بالنسبة لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض  - 6 -علً جمٌع المعامالت المصرفٌه تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع  - 5 -بالشراء بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -او توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416



 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

حك التصرؾ بالبٌع او بالشراء  - 2 -منموله دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ال -  462

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -بالنسبة لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض  - 6 -ت المصرفٌه تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامال - 5 -بالشراء بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -او توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

لتصرؾ بالبٌع او بالشراء حك ا - 2 -دمحم ممدوح عبدالفتاح مرسً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و المنموله  -  463

حك التولٌع و التصرؾ بالبٌع او  - 4 -حك اتخاذ اجراءات التاشٌر فً السجل التجاري  - 3 -بالنسبة لالراضً المملوكه للشركة 

تفوٌض  - 6 -تمثٌل الشركة امام البنون و التولٌع علً جمٌع المعامالت المصرفٌه  - 5 -بالشراء بالنسبة للسٌارات المملوكه للشركة 

تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة فمط ، تارٌخ :  - 7 -او توكٌل الؽٌر فً بعض او كل صالحٌتهما 

 134355برلم       25195416

ع لٌصبح تعدٌل حك االدارة و التولٌ -دمحم عباس دمحم بسٌونً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  464

للشركاء االربعه مجتمعٌن او منفردٌن بما فً ذلن التمثٌل امام البنون و استالم و تسلٌم الشٌكات و صرفها , اما حك البٌع و 

التصرؾ فً اي ممتلكات او اصول الشركة فهً للشرٌن المتضامن / بسٌونً عبد التواب وحده دون بالً الشركاء ، تارٌخ : 

 196599برلم       25195417

نٌكوالس كاتشاروؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم تعٌٌنه بدال من السٌد / ماورٌتزو كوراتٌال ، تارٌخ :  -  465

 181594برلم       25195417

برلم       25195417الدو لسطنطٌنً  شركة مساهمة  مدٌر عام  تم تعٌٌنه بدال من السٌد / ماورٌتزو كوراتٌال ، تارٌخ :  -  466

181594 

نٌكوالس كاتشاروؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب تم تعٌٌنه بدال من السٌد / بٌو ساراكو ، تارٌخ  -  467

 181594برلم       25195417: 

    25195417الدو لسطنطٌنً  شركة مساهمة  مدٌر عام  و العضو المنتدب تم تعٌٌنه بدال من السٌد / بٌو ساراكو ، تارٌخ :  -  468

 181594برلم   

احمد عبد الحمٌد دمحم انور عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  469

 185543برلم       25195417

رٌن موصً ، تارٌخ : احمد عبد الحمٌد دمحم انور عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً ش -  475

 185543برلم       25195417

احمد عبد الحمٌد دمحم انور عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  471

 185543برلم       25195417

ٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ : احمد عبد الحمٌد دمحم انور عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعد -  472

 185543برلم       25195417

احمد عبد الحمٌد دمحم انور عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  473

 185543برلم       25195417

ة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ : احمد عبد الحمٌد دمحم انور عبد الحمٌد  توصٌة بسٌط -  474

 185543برلم       25195417

صالح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار محضر اجتماع مجلس االدارة فً  -  475

جلس الموافمة على تعدٌل من له حك التولٌع نٌابه عن الشركة لرر الم -والمعتمد من وزارة النمل لطاع النمل البحرى : 2519/4/14

تسهٌالت ائتمانٌة  1981لسنة  159,  1991لسنة  253المابضة للنمل البحري و البري لمنح الشركات الخاضعة للمانونٌن رلمً 



 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

 7للفمرة الرابعة من المادة  وتخصٌص و رهن الودائع لدى البنون طبما لما ٌصدره المجلس من موافمات فً هذا الشان و ذلن وفما

 134925برلم       25195418السٌد / حسام الدٌن ، تارٌخ :  -لٌصبح كاالتى : 1991لسنة  253من المانون رلم 

صالح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار محضر اجتماع مجلس االدارة فً  -  476

لرر المجلس الموافمة على تعدٌل من له حك التولٌع نٌابه عن الشركة  -د من وزارة النمل لطاع النمل البحرى :والمعتم 2519/4/14

تسهٌالت ائتمانٌة  1981لسنة  159,  1991لسنة  253المابضة للنمل البحري و البري لمنح الشركات الخاضعة للمانونٌن رلمً 

 7دره المجلس من موافمات فً هذا الشان و ذلن وفما للفمرة الرابعة من المادة وتخصٌص و رهن الودائع لدى البنون طبما لما ٌص

 134925برلم       25195418السٌد / حسام الدٌن ، تارٌخ :  -لٌصبح كاالتى : 1991لسنة  253من المانون رلم 

السٌد /  -بدالوهاب تولٌع اول صالح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  دمحم حسٌن ع -  477

 -السٌد / حمدى البٌلى البٌلى الزنانى  -تولٌع اول  -السٌدة / ضحى طه عبدالوهاب  -ابراهٌم دمحم البربري تولٌع ثانى مجتمعٌن 

 134925برلم       25195418تولٌع ثانى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

السٌد /  -صالح الدٌن حلمً عبدالمادر الدلونً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  دمحم حسٌن عبدالوهاب تولٌع اول  -  478

 -السٌد / حمدى البٌلى البٌلى الزنانى  -تولٌع اول  -السٌدة / ضحى طه عبدالوهاب  -ابراهٌم دمحم البربري تولٌع ثانى مجتمعٌن 

 134925برلم       25195418خ : تولٌع ثانى مجتمعٌن ، تارٌ

عبد الرازق احمد احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االداره والتولٌع بمفرده و له حك بٌع و رهن عمارات  -  479

 194788برلم       25195422الشركة و الحصول علً لروض للشركة بمفرده ، تارٌخ : 

نجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ : منى حمدى عبد الرزاق دمحم اال -  485

 141271برلم       25195422

منى حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ :  -  481

 141271برلم       25195422

    25195422باوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ : حمدى عبد الرزاق دمحم االنج -  482

 141271برلم   

    25195422حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ :  -  483

 141271برلم   

    25195422وى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ : دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم االنجبا -  484

 141271برلم   

    25195422دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ :  -  485

 141271برلم   

برلم       25195422ة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ : حورٌه دمحم دمحم االنجباوى  شرك -  486

141271 

برلم       25195422حورٌه دمحم دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركه ، تارٌخ :  -  487

141271 

شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ :   منى حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن -  488

 141271برلم       25195422

منى حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  489

 141271برلم       25195422



 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

    25195422كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ : حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شر -  495

 141271برلم   

    25195422حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  491

 141271برلم   

باوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ : دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم االنج -  492

 141271برلم       25195422

دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  493

 141271برلم       25195422

    25195422نجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ : حورٌه دمحم دمحم اال -  494

 141271برلم   

    25195422حورٌه دمحم دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  495

 141271برلم   

االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  منى حمدى عبد الرزاق دمحم -  496

 141271برلم       25195422

منى حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  -  497

 141271برلم       25195422

    25195422االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  حمدى عبد الرزاق دمحم -  498

 141271برلم   

    25195422حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  -  499

 141271برلم   

    25195422االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم -  555

 141271برلم   

    25195422دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  -  551

 141271برلم   

برلم       25195422جباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ : حورٌه دمحم دمحم االن -  552

141271 

برلم       25195422حورٌه دمحم دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  -  553

141271 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام كافه الجهات   منى حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى -  554

 141271برلم       25195422الرسمٌه والؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : 

منى حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام كافه الجهات  -  555

 141271برلم       25195422لؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : الرسمٌه وا

حمدى عبد الرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام كافه الجهات الرسمٌه  -  556

 141271برلم       25195422والؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : 
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 141271برلم       25195422والؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : 

ٌع منفردا امام كافه الجهات دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتول -  558

 141271برلم       25195422الرسمٌه والؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : 

دمحم حمدى عبدالرزاق دمحم االنجباوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام كافه الجهات  -  559

 141271برلم       25195422الرسمٌه والؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : 

حورٌه دمحم دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام كافه الجهات الرسمٌه  -  515

 141271برلم       25195422والؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : 

كافه الجهات الرسمٌه  حورٌه دمحم دمحم االنجباوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام -  511

 141271برلم       25195422والؽٌر رسمٌه ، تارٌخ : 

محً الدٌن دمحم امٌن دمحم مجاهد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم و تارٌخ مٌالد الشرٌن طبما للبطالة الرلم  -  512

 137855برلم       25195422لومً ، تارٌخ : 

 مجاهد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم و تارٌخ مٌالد الشرٌن طبما للبطالة الرلم محً الدٌن دمحم امٌن دمحم -  513

 137855برلم       25195422لومً ، تارٌخ : 

محً الدٌن دمحم امٌن دمحم مجاهد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم و تارٌخ مٌالد الشرٌن طبما للبطالة الرلم  -  514

 137855برلم       25195422رٌخ : لومً ، تا

    25195422ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  515

 199851برلم   

ارٌخ : ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، ت -  516

 199851برلم       25195422

    25195422ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  517

 199851برلم   

تارٌخ : ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ،  -  518

 199851برلم       25195422

    25195422ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  519

 199851برلم   

تارٌخ :  ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، -  525

 199851برلم       25195422

برلم       25195422امانى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  521

199851 

لم   بر    25195422امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  522

199851 

برلم       25195422امانى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  523
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برلم       25195422امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  524

199851 

برلم       25195422ى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : امان -  525

199851 

برلم       25195422امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  526

199851 

برلم       25195422شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :   مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم -  527

199851 

برلم       25195422مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  528

199851 

برلم       25195422مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  -  529

199851 

برلم       25195422مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  535

199851 

برلم       25195422تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  531

199851 

برلم       25195422مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  532

199851 

ولهما حك االداره   -م الشرٌكه الً الشركة ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضما -  533

والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام 

البنون واالٌداع جمٌع عمود و المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات ب

والسحب بشرط ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت 

 199851برلم       25195422االئتمانٌه والتولٌع على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره   -لٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوا -  534

والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام 

النمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع جمٌع عمود و المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة ب

والسحب بشرط ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت 

 199851لم   بر    25195422االئتمانٌه والتولٌع على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره   -ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  535

والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام 

كات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع جمٌع عمود و المشار

والسحب بشرط ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت 

 199851برلم       25195422ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ :  االئتمانٌه والتولٌع على عمود رهن اصول الشركه

ولهما حك االداره   -ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  536

والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام 

ات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع جمٌع عمود و المشاركات و الصفم

والسحب بشرط ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت 

 199851برلم       25195422ه جمٌع ، تارٌخ : االئتمانٌه والتولٌع على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافم
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ولهما حك االداره   -ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  537

شركة و ابرام والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض ال

جمٌع عمود و المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع 

والسحب بشرط ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت 

 199851برلم       25195422لتولٌع على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : االئتمانٌه وا

ولهما حك االداره   -ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  538

كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام  والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء

جمٌع عمود و المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع 

ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت  والسحب بشرط ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح

 199851برلم       25195422االئتمانٌه والتولٌع على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع عن   -امانى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  539

أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و  الشركه مجتمعٌن

المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط 

ها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرض

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

داره والتولٌع عن ولهما حك اال  -امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  545

الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط 

لن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع ان ٌتم ذ

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع عن   -ٌكه الً الشركة امانى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشر -  541

الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

واالٌداع والسحب بشرط  المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون

ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع عن   -بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة  -  542

الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

هم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و ل

ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع عن   -امانى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  543

الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

الت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعام

ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع عن   -امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  544

الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

ركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط المشا

ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

 199851برلم       25195422ه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : على عمود رهن اصول الشرك
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 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ولهما حك االداره والتولٌع   -مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  545

رض الشركة و ابرام جمٌع عمود و عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼ

المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط 

ٌه والتولٌع ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمان

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع   -مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  546

افة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء ك

المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط 

لن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذ

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع   -مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  547

عٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و عن الشركه مجتم

المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط 

ؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما ل

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ا حك االداره والتولٌع ولهم  -مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  548

عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط 

ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع   -انضمام الشرٌكه الً الشركة   مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  549

عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

سابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل و لهم الحك فى فتح الح

ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

 199851برلم       25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ولهما حك االداره والتولٌع   -ٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة مٌرٌام امٌل ارمان -  555

عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و ابرام جمٌع عمود و 

النمد او االجل و لهم الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب بشرط المشاركات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة ب

ان ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها او ما ٌنوب عنهم بتوكٌل ٌتٌح ذلن اما بخصوص عمود التسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

 199851لم   بر    25195422على عمود رهن اصول الشركه ٌلزم موافمه جمٌع ، تارٌخ : 

ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن  -  551

 199851برلم       25195422أو منفردٌن امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

ٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  552

 199851برلم       25195422أو منفردٌن امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن  -  553

 199851برلم       25195422ه ، تارٌخ : أو منفردٌن امام الجهات المختص

ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن  -  554

 199851برلم       25195422أو منفردٌن امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 
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ٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طان -  555

 199851برلم       25195422أو منفردٌن امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

ارسانى امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم طانٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن  -  556

 199851برلم       25195422منفردٌن امام الجهات المختصه ، تارٌخ :  أو

امانى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  557

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

اسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن امانى جورج نسٌم ب -  558

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

امانى جورج نسٌم باسٌلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  559

 199851برلم       25195422مام الجهات المختصه ، تارٌخ : ا

امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  565

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن امانى جورج نسٌم باسٌلى  شر -  561

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

امانى جورج نسٌم باسٌلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  562

 199851برلم       25195422ت المختصه ، تارٌخ : امام الجها

مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  563

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  تو -  564

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  565

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

تولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن وال -  566

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  567

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

مٌرٌام امٌل ارمانٌوس ٌوالٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركاء المتضامٌنن والتولٌع على ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن  -  568

 199851برلم       25195422امام الجهات المختصه ، تارٌخ : 

ت االجتماع الخامس المنعمد بتارٌخ اسامة احمد حامد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس لطاع  بموجب مستخراج من لرارا -  569

الموافمة علً تفوٌض  -المرار الثانً و العشرون : -و المعتمد من الشركة المابضة ووزارة النمل البحري تم االتً : 2519/3/24

ع علً عمود البٌع و رئٌس المطاع المانونى بالشركة المابضة للنمل البحري و البري بالتولٌ -السٌد االستاذ / اسامة احمد حامد ابراهٌم 

الشراء و التاجٌر لالصول المملوكة للشركة المابضة و كذا عمود التسهٌالت التموٌلٌة التً تمنحها الشركة المابضة بناء علً موافمة 

 134925برلم       25195422مجلس االدارة للشركات التابعه لها ، تارٌخ : 

ئٌس لطاع  بموجب مستخراج من لرارات االجتماع الخامس المنعمد بتارٌخ اسامة احمد حامد ابراهٌم  شركة مساهمة  ر -  575

الموافمة علً تفوٌض  -المرار الثانً و العشرون : -و المعتمد من الشركة المابضة ووزارة النمل البحري تم االتً : 2519/3/24
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بضة للنمل البحري و البري بالتولٌع علً عمود البٌع و رئٌس المطاع المانونى بالشركة الما -السٌد االستاذ / اسامة احمد حامد ابراهٌم 

الشراء و التاجٌر لالصول المملوكة للشركة المابضة و كذا عمود التسهٌالت التموٌلٌة التً تمنحها الشركة المابضة بناء علً موافمة 

 134925برلم       25195422مجلس االدارة للشركات التابعه لها ، تارٌخ : 

الموافك علً  -حمد حامد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس لطاع  و كذا الشركات المساهمة التً تساهم فً راسمالها اسامة ا -  571

 -مدٌر ادارة المضاٌا بالشركة المابضة ) االسكندرٌة (  -عمل توكٌل لضاٌا لكل من : السٌد االستاذ / حسام الدٌن احمد دمحم حلمً 

مدٌر ادارة المضاٌا بالشركة المابضة ) الماهرة ( ٌتٌح لهم استالم الصٌػ التنفٌذٌة لالحكام  -سً السٌد االستاذ / خالد دمحم السندبٌ

الصادرة لصالح الشركة و تسلٌمها و استالمها الً المحضرٌن و اتخاذ كافة االجراءات الالزمه نحو تنفٌذ تلن االحكام امام كافة 

 134925برلم       25195422الجهات بما فً ذلن عمل توكٌل ، تارٌخ : 

الموافك علً  -اسامة احمد حامد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس لطاع  و كذا الشركات المساهمة التً تساهم فً راسمالها  -  572

 -مدٌر ادارة المضاٌا بالشركة المابضة ) االسكندرٌة (  -عمل توكٌل لضاٌا لكل من : السٌد االستاذ / حسام الدٌن احمد دمحم حلمً 

مدٌر ادارة المضاٌا بالشركة المابضة ) الماهرة ( ٌتٌح لهم استالم الصٌػ التنفٌذٌة لالحكام  -لسٌد االستاذ / خالد دمحم السندبٌسً ا

الصادرة لصالح الشركة و تسلٌمها و استالمها الً المحضرٌن و اتخاذ كافة االجراءات الالزمه نحو تنفٌذ تلن االحكام امام كافة 

 134925برلم       25195422ذلن عمل توكٌل ، تارٌخ : الجهات بما فً 

اسامة احمد حامد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس لطاع  للمحضرٌن بالتنفٌذ و كذلن صرؾ و اٌداع و لبض المبالػ  -  573

حتً ٌتسنً لهم  المستحمة من جمٌع خزائن الحكومة و كذا المبالػ المودعه باسم الشركة لدي المحضرٌن , و صرؾ الشٌكات و ذلن

 134925برلم       25195422مباشرة تلن االعمال عن الشركة المابضة ، تارٌخ : 

اسامة احمد حامد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس لطاع  للمحضرٌن بالتنفٌذ و كذلن صرؾ و اٌداع و لبض المبالػ  -  574

ركة لدي المحضرٌن , و صرؾ الشٌكات و ذلن حتً ٌتسنً لهم المستحمة من جمٌع خزائن الحكومة و كذا المبالػ المودعه باسم الش

 134925برلم       25195422مباشرة تلن االعمال عن الشركة المابضة ، تارٌخ : 

السعٌد علً محمود ابوالمعاطً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب مستخرج من مجلس االدارة  -  575

و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و وزاة لطاع االعمال العام  2519/4/7بتارٌخ  358بجلسته رلم 

الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / السعٌد علً محمود ابوالمعاطً رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً بٌع  -تم االتً :

 58859برلم       25195423تارٌخ :  بعض السٌارات المستؽنً عنها و المملوكه للشركة ،

السعٌد علً محمود ابوالمعاطً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب مستخرج من مجلس االدارة  -  576

م و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و وزاة لطاع االعمال العا 2519/4/7بتارٌخ  358بجلسته رلم 

الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / السعٌد علً محمود ابوالمعاطً رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً بٌع  -تم االتً :

 58859برلم       25195423بعض السٌارات المستؽنً عنها و المملوكه للشركة ، تارٌخ : 

ادارة وعضو منتدب  بموجب مستخرج من مجلس االدارة  السعٌد علً محمود ابوالمعاطً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  577

و المعتمد من الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و وزاة لطاع االعمال العام  2519/4/7بتارٌخ  358بجلسته رلم 

رة و العضو المنتدب فً بٌع الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / السعٌد علً محمود ابوالمعاطً رئٌس مجلس االدا -تم االتً :

 58859برلم       25195423بعض السٌارات المستؽنً عنها و المملوكه للشركة ، تارٌخ : 

السعٌد علً محمود ابوالمعاطً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب مستخرج من مجلس االدارة  -  578

الشركة المابضة للمطن و الؽزل و النسٌج و المالبس و وزاة لطاع االعمال العام و المعتمد من  2519/4/7بتارٌخ  358بجلسته رلم 

الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / السعٌد علً محمود ابوالمعاطً رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب فً بٌع  -تم االتً :

 58859برلم       25195423بعض السٌارات المستؽنً عنها و المملوكه للشركة ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -تامر عبدالسالم ضٌؾ هللا العربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن  -  579

لٌصبح / ادارة الشركه والتفوٌض نٌابه عن الشركه موكله للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما 

 167861برلم       25195423شركه وضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : لتحمٌك ؼرض ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل حك االدارة  -تامر عبدالسالم ضٌؾ هللا العربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن  -  585

شرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لٌصبح / ادارة الشركه والتفوٌض نٌابه عن الشركه موكله للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ب

 167861برلم       25195423لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -تامر عبدالسالم ضٌؾ هللا العربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن  -  581

نٌابه عن الشركه موكله للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لٌصبح / ادارة الشركه والتفوٌض 

 167861برلم       25195423لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -تامر عبدالسالم ضٌؾ هللا العربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن  -  582

لٌصبح / ادارة الشركه والتفوٌض نٌابه عن الشركه موكله للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما 

 167861برلم       25195423لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

برلم       25195424و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر -  583

124358 

برلم       25195424السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  584

124358 

برلم       25195424سم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع ا -  585

124358 

برلم       25195424السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  586

124358 

برلم       25195424لشركة لوفاته ، تارٌخ : السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من ا -  587

124358 

برلم       25195424السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  588

124358 

برلم       25195424تارٌخ :  السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، -  589

124358 

برلم       25195424السٌد دمحم  ابوطالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  595

124358 

المتضامن طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن  -  591

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 

على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته والرهن والتولٌع 

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  توصٌة بسٌط -  592

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

التولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون و

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  593

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض والخاص والشركات واالفراد وا

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261برلم       25195424ل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى ك

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  594

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض  والخاص والشركات واالفراد والبنون

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261برلم       25195424بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او 

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  595

حكومٌه والمطاع العام /طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر 

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261برلم       25195424نها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : م

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  596

ٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام /طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمث

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 

والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته  والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

المتضامن  طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن -  597

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 

على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته  والرهن والتولٌع

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  توصٌة بسٌ -  598

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون 

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  599

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

البنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض والخاص والشركات واالفراد و

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261برلم       25195424كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى 

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  655

لؽٌر حكومٌه والمطاع العام /طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه وا

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 

بته والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثا

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  651

حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام /طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله 

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 



 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

للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه 

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

للشرٌن المتضامن طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه  -  652

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 

لتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته والرهن وا

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شرك -  653

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

بنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى ال

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261لم   بر    25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  654

/طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام 

فراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض والخاص والشركات واال

والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشركه الثابته 

 93261برلم       25195424ٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽ

طارق ابراهٌم  عبدالسالم  احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدراه والتولٌع عن الشركه للشرٌن المتضامن  -  655

مٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام /طارق ابراهٌم عبد السالم منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الهٌئات والجهات الحكو

والخاص والشركات واالفراد والبنون وحك فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وااللتراض 

ه الثابته والرهن والتولٌع على عمود بٌع السٌارات النمل الخاصه والمملوكه للشركه والحك فى التولٌع على عمود بٌع أصول الشرك

 93261برلم       25195424منها والمنموله منفرداً كما له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركه ، تارٌخ : 

أسالم حسن مرسى دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  656

 195614 برلم      25195427تارٌخ : 

كرٌم أحمد دمحم احمد محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  657

 195614برلم       25195427تارٌخ : 

مجتمعٌن او منفردٌن  دمحم فتح هللا عبد الحمٌد السٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االدارة و التولٌع عن الشركة -  658

 195614برلم       25195427، تارٌخ : 

 2519لسنة  3سٌد فرج مصطفً ابراهٌم  شركة مساهمة  ممثل  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بالجلسة رلم  -  659

تم االتً : الموفمة علً منح  2519/4/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2519/3/17المنعمده فً 

حك التولٌع " تولٌع ثان " علً الشٌكات و المعامالت المصرفٌه لدي البنون المتعامل  -السٌد المحاسب / سٌد فرج مصطفً ابراهٌم 

برلم       25195435، تارٌخ :  2519/4/27معها بدال من السٌد المحاسب / مصباح موسً احمد لخروجه علً المعاش بتارٌخ 

66967 

 2519لسنة  3سٌد فرج مصطفً ابراهٌم  شركة مساهمة  ممثل  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بالجلسة رلم  -  615

تم االتً : الموفمة علً منح  2519/4/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2519/3/17المنعمده فً 

حك التولٌع " تولٌع ثان " علً الشٌكات و المعامالت المصرفٌه لدي البنون المتعامل  -مصطفً ابراهٌم  السٌد المحاسب / سٌد فرج

برلم       25195435، تارٌخ :  2519/4/27معها بدال من السٌد المحاسب / مصباح موسً احمد لخروجه علً المعاش بتارٌخ 

66967 



 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

 2519لسنة  3ل  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بالجلسة رلم سٌد فرج مصطفً ابراهٌم  شركة مساهمة  ممث -  611

تم االتً : الموفمة علً منح  2519/4/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2519/3/17المنعمده فً 

ات و المعامالت المصرفٌه لدي البنون المتعامل حك التولٌع " تولٌع ثان " علً الشٌك -السٌد المحاسب / سٌد فرج مصطفً ابراهٌم 

برلم       25195435، تارٌخ :  2519/4/27معها بدال من السٌد المحاسب / مصباح موسً احمد لخروجه علً المعاش بتارٌخ 

66967 

 2519لسنة  3سٌد فرج مصطفً ابراهٌم  شركة مساهمة  ممثل  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بالجلسة رلم  -  612

تم االتً : الموفمة علً منح  2519/4/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2519/3/17المنعمده فً 

حك التولٌع " تولٌع ثان " علً الشٌكات و المعامالت المصرفٌه لدي البنون المتعامل  -السٌد المحاسب / سٌد فرج مصطفً ابراهٌم 

برلم       25195435، تارٌخ :  2519/4/27ال من السٌد المحاسب / مصباح موسً احمد لخروجه علً المعاش بتارٌخ معها بد

66967 

 2519لسنة  3سٌد فرج مصطفً ابراهٌم  شركة مساهمة  ممثل  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بالجلسة رلم  -  613

تم االتً : الموفمة علً منح  2519/4/21ئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ و المعتمد من الهٌ 2519/3/17المنعمده فً 

حك التولٌع " تولٌع ثان " علً الشٌكات و المعامالت المصرفٌه لدي البنون المتعامل  -السٌد المحاسب / سٌد فرج مصطفً ابراهٌم 

برلم       25195435، تارٌخ :  2519/4/27معاش بتارٌخ معها بدال من السٌد المحاسب / مصباح موسً احمد لخروجه علً ال

66967 

 2519لسنة  3سٌد فرج مصطفً ابراهٌم  شركة مساهمة  ممثل  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بالجلسة رلم  -  614

تم االتً : الموفمة علً منح  2519/4/21و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بتارٌخ  2519/3/17المنعمده فً 

حك التولٌع " تولٌع ثان " علً الشٌكات و المعامالت المصرفٌه لدي البنون المتعامل  -السٌد المحاسب / سٌد فرج مصطفً ابراهٌم 

برلم       25195435، تارٌخ :  2519/4/27معها بدال من السٌد المحاسب / مصباح موسً احمد لخروجه علً المعاش بتارٌخ 

66967 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25195411كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

138614 

برلم       25195411توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه -  2

138614 

 185543برلم       25195417امال حسن ابراهٌم وشركاؤها  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

تارٌخ :  تصحٌح االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم وشركاؤها  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، -  4

 185543برلم       25195417

تعدٌل االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم ولمٌاء عبدالحمٌد دمحم انور وشركاؤهما  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ  -  5

 185543برلم       25195417توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 185543برلم       25195417امال حسن ابراهٌم وشركاؤها  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

تصحٌح االسم التجارى الى / امال على حسن ابراهٌم وشركاؤها  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

 185543برلم       25195417



 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

لتجارى الى / امال على حسن ابراهٌم ولمٌاء عبدالحمٌد دمحم انور وشركاؤهما  شركة تضامن  ثابت التارٌخ تعدٌل االسم ا -  8

 185543برلم       25195417شركة تضامن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

  تجدٌدات افراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 163144برلم       25195451، تارٌخ :  3536  2518/7/35دمحم السٌد عبد الحفٌظ  التجدٌد الثالث  -  1

 126157برلم       25195451، تارٌخ :  3565  2519/1/17احمد حسن خلٌل ابراهٌم  التجدٌد السادس  -  2

 146674برلم       25195451، تارٌخ :  3577  2518/4/2تجدٌد  رابع رافت عبد العلٌم حسن عبد الحلٌم  -  3

 186535برلم       25195451، تارٌخ :  3573  2515/9/6سامٌه بكرى السٌد دمحم احمد  التجدٌد االول  -  4

 165526برلم       25195451، تارٌخ :  3568  2519/5/22احمد سعد محمود الرملً) الرملً للدٌكور(  التجدٌد الثالث  -  5

 123591برلم       25195451، تارٌخ :  3535  2518/4/18دمحم احمد محمود دمحم  التجدٌد السادس  -  6

 123591برلم       25195451، تارٌخ :  3535  2518/4/18تعدل الى /دمحم احمد محمود دمحم مشالى  التجدٌد السادس  -  7

 123251برلم       25195451، تارٌخ :  3543  2516/11/21االول دمحم خلؾ حسن اسماعٌل  التجدٌد  -  8

 193456برلم       25195451، تارٌخ :  3571  2519/5/21احمد عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد  التجدٌد االول  -  9

 178577برلم       25195451، تارٌخ :  3537  2518/4/22على سعٌد على مرسى  تجدٌد ثان -  15

، تارٌخ :  3541  2513/3/13مركز فجر االسالم لاللمار الصناعٌه ) دمحم خلؾ حسن اسماعٌل (  التجدٌد الخامس  -  11

 123251برلم       25195451

، تارٌخ :  3542  2518/3/13مركز فجر االسالم لاللمار الصناعٌه ) دمحم خلؾ حسن اسماعٌل (  التجدٌد السادس  -  12

 123251برلم       25195451

 123251برلم       25195451، تارٌخ :  3541  2513/3/13دمحم خلؾ حسن اسماعٌل  التجدٌد الخامس  -  13

 123251برلم       25195451، تارٌخ :  3542  2518/3/13دمحم خلؾ حسن اسماعٌل  التجدٌد السادس  -  14

 126752برلم       25195451، تارٌخ :  3566  2519/3/25عصام احمد دمحم العمراوى  التجدٌد السادس  -  15

، تارٌخ :  3566  2519/3/25عدل الً/ العمراوي للمماوالت العامه) عصام احمد دمحم العمراوي (  التجدٌد السادس  -  16

 126752برلم       25195451



 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

 184898م   برل    25195451، تارٌخ :  3558  2515/4/28رمضان دمحم محمود عمار  التجدٌد االول  -  17

 193119برلم       25195451، تارٌخ :  3572  2519/3/18عشرى عمر علوانى عمر  التجدٌد االول  -  18

 157767برلم       25195451، تارٌخ :  3575  2516/7/29جالل عبد الممصود عبد الحافظ  التجدٌد الثالث  -  19

 148761برلم       25195451، تارٌخ :  3556  2518/15/21عبد العزٌز ابرهٌم عبد العزٌز عبد هللا  التجدٌد الرابع  -  25

 192154برلم       25195451، تارٌخ :  3575  2518/8/29السٌد ابراهٌم احمد السٌد مكون  التجدٌد االول  -  21

 164295برلم       25195451، تارٌخ :  3557  2518/12/28الثالث  االمٌر علً عبد النعٌم علً  التجدٌد -  22

 164853برلم       25195451، تارٌخ :  3574  2519/3/9السٌد لاصد شحاته ؼبلاير  التجدٌد الثالث  -  23

 185622برلم       25195452، تارٌخ :  3115  2515/7/6رٌهام سعد زؼلول احمد  تجدٌد اول -  24

 173273برلم       25195452، تارٌخ :  3155  2517/1/18عبد الفتاح تمام دمحم  التجدٌد الثانى فى  احمد -  25

 184366برلم       25195452، تارٌخ :  3151  2515/3/8دمحم عبد هللا على دمحم  التجدٌد االول فى  -  26

 192286برلم       25195452:  ، تارٌخ 3596  2518/9/29دمحم سعد على ابراهٌم  التجدٌد االول  -  27

 175975برلم       25195452، تارٌخ :  3113  2517/9/19احالم محمود احمد حسن  التجدٌد الثانً  -  28

 158659برلم       25195452، تارٌخ :  3112  2518/8/15ابراهٌم عبده دمحم ؼنام  التجدٌد السابع  -  29

 119185برلم       25195452، تارٌخ :  3588  2516/9/17لخامس دمحم بؽدادى الزهرى  التجدٌد ا -  35

 119185برلم       25195452، تارٌخ :  3587  2517/2/4دمحم بؽدادى الزهرى  التجدٌد السادس  -  31

    25195452، تارٌخ :  3585  2518/11/13تامر متولى السٌد ابو نعمه )) المتولى للمماوالت العمومٌة ((  تجدٌد اول -  32

 192435برلم   

 178784برلم       25195452، تارٌخ :  3584  2513/6/26حسن دمحم خلؾ هللا حسن خلٌفه  تجدٌد اول -  33

 178784برلم       25195452، تارٌخ :  3585  2518/6/26حسن دمحم خلؾ هللا حسن خلٌفه  تجدٌد ثان -  34

 141921برلم       25195452، تارٌخ :  3152  2516/11/15الرابع فى احمد ابراهٌم محمود ابراهٌم  التجدٌد  -  35

 125146برلم       25195452، تارٌخ :  3597  2552/5/4اشرؾ احمد دمحم على  التجدٌد الثالث  -  36
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، تارٌخ :  3371  2519/4/2دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى  التجدٌد الثانى فى -لتجارة المواد الؽذائٌة  الزواوى -  149

 181421برلم       25195459

 181375برلم       25195459، تارٌخ :  3323  2516/15/24امٌر امٌن حسن دمحم  التجدٌد االول  -  155



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 145795برلم       25195459، تارٌخ :  3346  2517/12/25د الرابع محمود عساؾ نور عبدهللا  التجدٌ -  151

 68293برلم       25195459، تارٌخ :  3353  1991/8/28 -احمد عبد المادر صالح  عبدالمارد  ج  -  152

 68293برلم       25195459، تارٌخ :  3354  1996/8/28 -احمد عبد المادر صالح  عبدالمارد  ج  -  153

 68293برلم       25195459، تارٌخ :  3355  2551/8/28 -احمد عبد المادر صالح  عبدالمارد  ج  -  154

 68293برلم       25195459، تارٌخ :  3356  2556/8/28 -احمد عبد المادر صالح  عبدالمارد  ج  -  155

 68293برلم       25195459، تارٌخ :  3357  2511/8/28 -احمد عبد المادر صالح  عبدالمارد  ج  -  156

 68293برلم       25195459، تارٌخ :  3358  2516/8/28 -احمد عبد المادر صالح  عبدالمارد  ج  -  157

 68293برلم       25195459، تارٌخ :  3359احمد عبد المادر صالح  عبدالمارد     -  158

 155425برلم       25195459، تارٌخ :  3363  2519/4/24دمحم حسٌن دمحم  التجدٌد الرابع  -  159

 156297برلم       25195459، تارٌخ :  3327  2516/2/5دمحم عبد الصادق عوض دمحم دٌاب  التجدٌد الثالث  -  165

 179542برلم       25195459، تارٌخ :  3337  2518/9/15دمحم عبد الرزاق دمحم احمد  التجدٌد الثانً  -  161

 159443برلم       25195459، تارٌخ :  3331  2513/11/6 على السمان  التجدٌد السادس عباده دمحم -  162

 159443برلم       25195459، تارٌخ :  3332  2518/11/6عباده دمحم على السمان  التجٌدد السابع  -  163

 181375برلم       25195459، تارٌخ :  3322  2519/3/29 -امٌر امٌن حسن دمحم  ج  -  164

 181154برلم       25195459، تارٌخ :  3344  2519/3/8سامً توفٌك ابراهٌم بمطر  التجدٌد الثانى فى  -  165

 145985برلم       25195459، تارٌخ :  3326  2518/1/17عثمان  دسولى خلٌفه  التجدٌد الرابع  -  166

 181375برلم       25195459، تارٌخ :  3324  2517/3/7امٌر امٌن حسن دمحم  التجدٌد االول  -  167

، تارٌخ :  3372  2519/5/14دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى "مؤسسه الزواوى للتعبئه والتؽلٌؾ"  تجدٌد اول  -  168

 181421برلم       25195459

 115398برلم       25195415، تارٌخ :  3417  2519/2/4سٌد صبحى عبدالعزٌز  التجدٌد السابع ال -  169

 135642برلم       25195415، تارٌخ :  3425  2559/1/13مصطفى دمحم عبدالؽنى  التجدٌد الثالث  -  175

 135642برلم       25195415، تارٌخ :  3421  2514/1/13مصطفى دمحم عبدالؽنى  التجدٌد الرابع  -  171

 135642برلم       25195415، تارٌخ :  3422  2519/1/13مصطفى دمحم عبدالؽنى  التجدٌد الخامس  -  172

 136464برلم       25195415، تارٌخ :  3457  1999/7/6نادرة عبد هللا عبد الموى سلٌم  التجدٌد االول  -  173

 136464برلم       25195415، تارٌخ :  3458  2554/7/7التجدٌد الثانً نادرة عبد هللا عبد الموى سلٌم   -  174

 136464برلم       25195415، تارٌخ :  3459  2559/7/7نادرة عبد هللا عبد الموى سلٌم  التجدٌد الثالث  -  175

 136464برلم       25195415، تارٌخ :  3415  2514/7/7نادرة عبد هللا عبد الموى سلٌم  التجدٌد الرابع  -  176

 175763برلم       25195415، تارٌخ :  3426  2516/4/35اسالم دمحم رشاد حسن كحله  التجدٌد الثانى فى  -  177



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 175752برلم       25195415، تارٌخ :  3425  2517/8/27نبٌل دمحم مصطفى المالح  التجدٌد الثانى فى  -  178

 181313برلم       25195415، تارٌخ :  3392  2519/3/23التجدٌد الثانً   احمد دمحم احمد سٌد احمد درة -  179

 185335برلم       25195415، تارٌخ :  3452  2515/6/6دمحم محمود ابراهٌم دمحم النجار  التجدٌد االول  -  185

 171593لم   بر    25195415، تارٌخ :  3384  2516/5/35ٌشوى شكرى عادل حبٌب  التجدٌد الثانً  -  181

 185524برلم       25195415، تارٌخ :  3396  2519/1/4محمود السٌد محمود دمحم ابو الماسم  التجدٌد الثانً  -  182

برلم       25195415، تارٌخ :  3376  2519/3/28التجدٌد الثالث   -مسعد عبدالعظٌم دمحم عبده-مسعد لالستٌراد والتصدٌر -  183

165516 

 141573برلم       25195415، تارٌخ :  3427  2516/15/13العزٌز عبد السالم نور الدٌن  التجدٌد الرابع فى عبد  -  184

 179757برلم       25195415، تارٌخ :  3386  2518/15/14دمحم دمحم سالم فرج  التجدٌد الثانً  -  185

 172418برلم       25195415، تارٌخ :  3428  2519/1/25دمحم مصطفً مختار شعبان سالمة  التجدٌد الثانى فى  -  186

 193169برلم       25195415، تارٌخ :  3395  2519/3/26دمحم عبد العزٌز عبد العزٌز حسٌن  التجدٌد االول فى  -  187

 195728برلم       25195415، تارٌخ :  3393  2517/11/28على دمحم دمحم احمد الشاعر  التجدٌد االول  -  188

 121632برلم       25195415، تارٌخ :  3378  2552/15/12خمٌس علً متولً حسنٌن  التجدٌد الثالث  -  189

 121632برلم       25195415، تارٌخ :  3379  2557/15/12خمٌس علً متولً حسنٌن  التجدٌد الرابع  -  195

 121632برلم       25195415تارٌخ :  ، 3385  2512/15/12خمٌس علً متولً حسنٌن  التجدٌد الخامس  -  191

 121632برلم       25195415، تارٌخ :  3381  2517/15/12خمٌس علً متولً حسنٌن  التجدٌد السادس  -  192

 125859برلم       25195415، تارٌخ :  3412  2513/12/24عدلى راؼب مٌخائٌل  التجدٌد الخامس  -  193

 125859برلم       25195415، تارٌخ :  3413  2518/12/24عدلى راؼب مٌخائٌل  التجدٌد السادس فى  -  194

 157581برلم       25195415، تارٌخ :  3394  2516/5/22على ابراهٌم عمر ابراهٌم  التجدٌد الثالث  -  195

 193298برلم       25195415، تارٌخ :  3383  2519/4/17ابراهٌم دمحم ابراهٌم حسن  التجدٌد االول  -  196

برلم       25195411، تارٌخ :  3443  2519/4/14اٌمن عبد المنعم احمد عبد المنعم علٌوة  التجدٌد الثانى فى  -  197

181525 

 155176برلم       25195411، تارٌخ :  3436  2519/3/11محمود محارب مراٌؾ  التجدٌد الرابع فى  -  198

 115556برلم       25195411، تارٌخ :  3461  2515/15/15احمد ذكى دمحم ؼانم  التجدٌد الرابع فى  -  199

 115556برلم       25195411، تارٌخ :  3465  2519/2/18احمد زكى دمحم ؼانم  التجدٌد السابع فى  -  255

 115556برلم       25195411، تارٌخ :  3465  2519/2/18مؤسسة احمد زكً لالستٌراد  التجدٌد السابع فى  -  251

 125232برلم       25195411، تارٌخ :  3445  2513/15/25ابراهٌم دمحم عبدالؽنى  التجدٌد الخامس فى  -  252

 125232برلم       25195411، تارٌخ :  3441  2518/15/25ابراهٌم دمحم عبدالؽنى  التجدٌد السادس فى  -  253



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 125232برلم       25195411، تارٌخ :  3445  2513/15/25ابراهٌم عبد الؽنى  التجدٌد الخامس فى صٌدلٌه د/  -  254

 125232برلم       25195411، تارٌخ :  3441  2518/15/25صٌدلٌه د/ ابراهٌم عبد الؽنى  التجدٌد السادس فى  -  255

 179257برلم       25195411، تارٌخ :  3431  2513/8/15محمود دمحم احمد مرسى  التجدٌد االول  -  256

 179257برلم       25195411، تارٌخ :  3432  2518/8/15محمود دمحم احمد مرسى  التجدٌد الثانً  -  257

 185676برلم       25195411، تارٌخ :  3435  2519/1/25امٌمة دمحم امٌن طة السبع  التجدٌد الثانى فى  -  258

 164419برلم       25195411، تارٌخ :  3434  2519/1/14خلٌل  التجدٌد الثالث فى  جمال زكرٌا حسن -  259

 161194برلم       25195411، تارٌخ :  3447  2517/7/4ٌاسر دمحم حسن صالح  التجدٌد االول  -  215

 173442لم   بر    25195414، تارٌخ :  3492  2517/2/4ولٌد سعٌد حسن عبد الرحٌم  التجدٌد الثانً  -  211

 178498برلم       25195414، تارٌخ :  3475  2518/6/1عاطؾ ابو بكر عطا هللا ابو بكر  التجدٌد الثانً  -  212

 192385برلم       25195414، تارٌخ :  3498  2518/15/31على حسن احمد حسٌن صالح  التجدٌد االول  -  213

 187884برلم       25195414، تارٌخ :  3494  2516/8/3ل دمحم فاروق مصطفى حلمى  التجدٌد االو -  214

 162721برلم       25195414، تارٌخ :  3483  2518/6/9سامً جابر السٌد دمحم  التجدٌد الثالث  -  215

 188798برلم       25195414، تارٌخ :  3482  2517/1/29ابراهٌم دمحم عبد الخالك النجار  التجدٌد االول  -  216

 173592برلم       25195414، تارٌخ :  3481  2517/2/15نعمه جاد الكرٌم ابراهٌم على  التجدٌد الثانً  -  217

 185567برلم       25195414، تارٌخ :  3468  2518/11/15مٌنا فتحى عبد المالن  التجدٌد الثانى فى  -  218

برلم       25195414، تارٌخ :  3472  2518/5/4د الثانً صٌدلٌة بوالٌنو ) د/ أمجد عماد نصٌؾ مجلع (  التجدٌ -  219

178165 

 191584برلم       25195414، تارٌخ :  3476  2518/4/14محمود لاسم عبد المولى عبد العاطى  التجدٌد االول  -  225

 181558برلم       25195414، تارٌخ :  3488  2519/4/16احمد دمحم احمد دمحم عثمان  التجدٌد الثانً  -  221

 178585برلم       25195415، تارٌخ :  3517  2518/6/8سالمه دمحم احمد ابراهٌم  التجدٌد الثانى فى  -  222

 142195برلم       25195415، تارٌخ :  3525  2516/12/3شرٌفة اسماعٌل جمعه  التجدٌد الرابع  -  223

 174179برلم       25195415، تارٌخ :  3514  2518/4/5عبد الرحٌم دمحم احمد عبد الرحٌم  التجدٌد الثانً  -  224

  برلم     25195415، تارٌخ :  3532  2518/11/17خلٌفه للموبٌلٌات " شعبان رشدى خلٌفه مهران "  التجدٌد االول  -  225

192446 

، تارٌخ :  3546  2519/1/14عدل االسم التجارى الى )شاهٌن لالستٌراد والتجاره وصٌانه السٌارات(  التجدٌد السابع  -  226

 115157برلم       25195415

برلم       25195415، تارٌخ :  3546  2519/1/14عدد االسم التجارى الى )شاهٌن لالستٌراد والتجاره(  التجدٌد السابع  -  227

115157 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم حسن دمحم شاهٌن  التجدٌد  -تعدٌل االسم التجارى الى / مركز شاهٌن لصٌانه و بٌع لطع ؼٌار السٌارات و المحركات  -  228

 115157برلم       25195415، تارٌخ :  3546  2519/1/14السابع 

 115157برلم       25195415، تارٌخ :  3546  2519/1/14عدل الى / شاهٌن لمطع ؼٌار السٌارات  التجدٌد السابع  -  229

 115157برلم       25195415، تارٌخ :  3546  2519/1/14دمحم حسن شاهٌن  التجدٌد السابع  -  235

 126846برلم       25195415، تارٌخ :  3558  2519/3/35حمدى سعٌد احمد امام  التجدٌد السادس  -  231

 149738برلم       25195415، تارٌخ :  3559  2519/1/28الدٌن  تجدٌد رابع محمود ابراهٌم شرؾ -  232

 161858برلم       25195415، تارٌخ :  3529  2558/1/27السٌده دمحم احمد علً  التجدٌد االول  -  233

 161858برلم       25195415، تارٌخ :  3535  2513/1/27السٌده دمحم احمد علً  التجدٌد الثانً  -  234

 161858برلم       25195415، تارٌخ :  3531  2518/1/27السٌده دمحم احمد علً  التجدٌد الثانً  -  235

 155475برلم       25195415، تارٌخ :  3524  2515/15/11احمد عطٌة عبد الحمٌد  التجٌدد الثالث  -  236

 161398برلم       25195415، تارٌخ :  3536  2517/11/24اسامه محمود سالمه  التجدٌد الثالث  -  237

 184752برلم       25195415، تارٌخ :  3512  2515/4/15جون سامى سند توما  التجدٌد االول  -  238

 172916برلم       25195415، تارٌخ :  3521  2511/12/3مرلس فاٌز عٌسى جرجس  التجدٌد االول فى  -  239

 172916برلم       25195415، تارٌخ :  3523  2516/12/3جدٌد الثانى فى مرلس فاٌز عٌسى جرجس  الت -  245

 185551برلم       25195415، تارٌخ :  3515  2519/1/1السٌد عبد الرحمن بخٌت علً  التجدٌد الثانً  -  241

 191864 برلم      25195415، تارٌخ :  3515  2518/6/5مصطفى دمحم ٌوسؾ دٌاب  التجدٌد االول فى  -  242

 182654برلم       25195415، تارٌخ :  3528  2517/5/21اسامه دمحم نبٌل احمد الطراوى  التجدٌد االول  -  243

 192123برلم       25195415، تارٌخ :  3537  2518/8/22ابراهٌم سمٌر جندى ابراهٌم  التجدٌد االول  -  244

 192686برلم       25195416، تارٌخ :  3585  2518/12/24الول فى دمحم ابو االنوار دمحم السٌد  التجدٌد ا -  245

 187423برلم       25195416، تارٌخ :  3552  2516/5/29على ابو بكر الصدٌك جاد الرب  التجدٌد االول  -  246

 92567برلم       25195416، تارٌخ :  3572  2518/9/17مطٌعه حسن دمحم مرسى  التجدٌد الثامن  -  247

 184563برلم       25195416، تارٌخ :  3585  2515/3/25طلعت عبد العال مرسى احمد  التجدٌد االول  -  248

 174418برلم       25195416، تارٌخ :  3554  2512/4/29احمد دمحم حسن ابراهٌم على  التجدٌد االول  -  249

 174418برلم       25195416، تارٌخ :  3555  2517/4/29احمد دمحم حسن ابراهٌم على  التجدٌد الثانً  -  255

 122642برلم       25195416، تارٌخ :  3592  1993/1/19دمحم عبد الفتاح احمد  التجدٌد االول  -  251

 122642برلم       25195416، تارٌخ :  3593  1998/1/19دمحم عبد الفتاح احمد  التجدٌد الثانً  -  252

 122642برلم       25195416، تارٌخ :  3594  2553/1/19دمحم عبد الفتاح احمد  التجدٌد الثالث  -  253

 122642برلم       25195416، تارٌخ :  3595  2558/1/19دمحم عبد الفتاح احمد  التجدٌد الرابع  -  254



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 122642برلم       25195416، تارٌخ :  3596  2513/1/19التجدٌد الخامس  دمحم عبد الفتاح احمد  -  255

 122642برلم       25195416، تارٌخ :  3597  2518/1/19دمحم عبد الفتاح احمد  التجدٌد السادس  -  256

 178656برلم       25195416، تارٌخ :  3577  2518/6/15على احمد على احمد عبد العاطى  التجدٌد الثانى فى  -  257

 188882برلم       25195416، تارٌخ :  3598  2517/2/8ابراهٌم حسن على دمحم على  التجدٌد االول  -  258

 181511برلم       25195416، تارٌخ :  3564  2519/4/13رحومة عبد السالم جوٌدة عٌسً  التجدٌد الثانى فى  -  259
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 165355برلم       25195422، تارٌخ :  3855  2519/5/4رافت ٌوسؾ اسكندر عبدالسٌد  التجدٌد الثالث  -  373

 176154برلم       25195422، تارٌخ :  3814  2512/15/15سعٌد صالح حسٌن محمود صٌام  التجدٌد االول  -  374

 176154برلم       25195422، تارٌخ :  3815  2517/15/15ح حسٌن محمود صٌام  التجدٌد الثانً سعٌد صال -  375

 195757برلم       25195423، تارٌخ :  3875  2517/12/3رجب سعٌد أحمد خلٌفه  التجدٌد االول  -  376

 189494برلم       25195423، تارٌخ :  3882  2517/5/9احمد السٌد عبد الحلٌم احمد  التجدٌد االول  -  377

 132869برلم       25195423، تارٌخ :  3877  2556/9/35شرٌؾ ابوفراج هٌبه  التجدٌد الثانً  -  378

 132869برلم       25195423، تارٌخ :  3878  2511/9/35شرٌؾ ابوفراج هٌبه  التجدٌد الثالث  -  379

 132869برلم       25195423، تارٌخ :  3879  2516/9/35شرٌؾ ابوفراج هٌبه  التجدٌد الرابع  -  385

 93925برلم       25195423، تارٌخ :  3869  2519/5/19نبوٌة عبدالرحمن الخطابى  التجدٌد الثامن فى  -  381

 132333برلم       25195423، تارٌخ :  3884  2517/1/22صالح دمحم احمد محمود  التجدٌد الخامس  -  382

 132869برلم       25195423، تارٌخ :  3876  2517/6/3لالستٌراد والتصدٌر  التجدٌد الخامس  هٌبة -  383

 132869برلم       25195423، تارٌخ :  3876  2517/6/3شرٌؾ ابو فراج هٌبه  التجدٌد الخامس  -  384



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 126658لم   بر    25195423، تارٌخ :  3881  2519/3/8صٌدلٌة كرٌمان  التجدٌد السادس  -  385

 135184برلم       25195423، تارٌخ :  3861  1998/11/6احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالرازق  التجدٌد االول  -  386

 135184برلم       25195423، تارٌخ :  3862  2553/11/6احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالرازق  التجدٌد الثانً  -  387

 135184برلم       25195423، تارٌخ :  3863  2558/11/6ق  التجدٌد الثالث احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالراز -  388

 135184برلم       25195423، تارٌخ :  3864  2513/11/6احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالرازق  التجدٌد الرابع  -  389

 135184برلم       25195423، تارٌخ :  3865  2518/11/6احمد دمحم عبداللطٌؾ عبدالرازق  التجدٌد الخامس  -  395

 191373برلم       25195423، تارٌخ :  3889  2518/3/5منى ناصر شاكر عبد الاله  التجدٌد األول فى  -  391

 179296برلم       25195423، تارٌخ :  3885  2518/8/12دمحم بشٌر احمد دمحم خٌر هللا  التجدٌد االول  -  392

 192959برلم       25195423، تارٌخ :  3857  2519/2/16تجدٌد االول عٌد دمحم دمحم طاٌع  ال -  393

 136162برلم       25195423، تارٌخ :  3868  2519/4/18محٌى فاٌز ناشد  التجدٌد الخامس فى  -  394

 181588برلم       25195423، تارٌخ :  3883  2519/4/21ناصر احمد فرج اللمائً  التجدٌد الثانً  -  395

 148613برلم       25195424، تارٌخ :  3948  2513/15/11محمود حسن على مرسى  التجدٌد الثالث فى  -  396

 148613برلم       25195424، تارٌخ :  3947  2518/15/11محمود حسن على مرسى  التجدٌد الرابع فى  -  397

 158135برلم       25195424:  ، تارٌخ 3899  2511/9/2محمود فرج عبد اللطٌؾ  تجدٌد ثان -  398

 158135برلم       25195424، تارٌخ :  3955  2516/9/2محمود فرج عبد اللطٌؾ  تجدٌد ثالث -  399

 185678برلم       25195424، تارٌخ :  3911  2519/1/25فاطمة حسنً دمحم دمحم المصري  التجدٌد الثانى فى  -  455

 163326برلم       25195424، تارٌخ :  3939  2518/8/25دي  التجدٌد الثالث فى خالد دمحم ابو الفضل المه -  451

 141752برلم       25195424، تارٌخ :  3956  2511/15/27فوزى عبد الحفٌظ  احمد  التجدٌد الثالث فى  -  452

 141752برلم       25195424، تارٌخ :  3956  2516/15/27فوزى عبد الحفٌظ  احمد  التجدٌد الرابع فى  -  453

 141752برلم       25195424، تارٌخ :  3957  2516/15/27فوزى عبد الحفٌظ  احمد  التجدٌد الرابع فى  -  454

 195354برلم       25195424، تارٌخ :  3915  2517/15/3مؤمن فاروق ابراهٌم عبد الؽنى رحٌمه  تجدٌد اول -  455

 121377برلم       25195424، تارٌخ :  3915  2517/9/17اض  التجدٌد السادس فى مهندس فتحى السٌد احمد فٌ -  456

برلم       25195424، تارٌخ :  3945  2558/11/29منى رشدى جندى )صٌدلٌة الدكتوره منى (  التجدٌد الثانى فى  -  457

149245 

برلم       25195424، تارٌخ :  3941  2513/11/29منى رشدى جندى )صٌدلٌة الدكتوره منى (  التجدٌد الثالث ؼى  -  458

149245 

برلم       25195424، تارٌخ :  3942  2518/11/29منى رشدى جندى )صٌدلٌة الدكتوره منى (  التجدٌد الرابع فى  -  459

149245 

 176134برلم       25195424، تارٌخ :  3916  2517/15/8رجب سالمة حمد منفى  تجدٌد ثان -  415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 177466برلم       25195424، تارٌخ :  3951  2513/2/24دمحم فرج دمحم صالح  التجدٌد االول فى  -  411

 177466برلم       25195424، تارٌخ :  3952  2518/2/24دمحم فرج دمحم صالح  التجدٌد الثانى فى  -  412

 95685برلم       25195424، تارٌخ :  3934  1998/2/21السٌد دمحم ابراهٌم السمان  التجدٌد الرابع فى  -  413

 95685برلم       25195424، تارٌخ :  3935  2553/2/21السٌد دمحم ابراهٌم السمان  التجدٌد الخامس فى  -  414

 95685برلم       25195424، تارٌخ :  3936  2558/2/21السٌد دمحم ابراهٌم السمان  التجدٌد السادس فى  -  415

 95685برلم       25195424، تارٌخ :  3937  2513/2/21دمحم ابراهٌم السمان  التجدٌد السابع فى  السٌد -  416

 95685برلم       25195424، تارٌخ :  3955  2518/2/21السٌد دمحم ابراهٌم السمان  التجدٌد الثامن فى  -  417

 176134برلم       25195424، تارٌخ :  3917  2519/2/15رجب سالمة حمد منفً  تجدٌد ثان -  418

 149131برلم       25195424، تارٌخ :  3929  2558/11/21امال على حسن احمد مبارن  تجدٌد ثان -  419

 149131برلم       25195424، تارٌخ :  3935  2513/11/21امال على حسن احمد مبارن  تجدٌد ثالث  -  425

 149131برلم       25195424، تارٌخ :  3931  2518/11/21بعامال على حسن احمد مبارن  تجدٌد را -  421

 163253برلم       25195424، تارٌخ :  3957  2558/8/9ولٌد محمود عبد العال  التجدٌد األول فى  -  422

 163253برلم       25195424، تارٌخ :  3956  2513/8/9ولٌد محمود عبد العال  التجدٌد الثانى فى  -  423

 163253برلم       25195424، تارٌخ :  3958  2518/8/9ولٌد محمود عبد العال  التجدٌد الثالث فى  -  424

 165443برلم       25195428، تارٌخ :  3992  2517/2/26صالح دمحم عبد العزٌز حمٌده  التجدٌد االول  -  425

 97643برلم       25195428، تارٌخ :  3988  2515/7/29محمود دمحم انور دمحم عبدالهادى  التجدٌد السابع  -  426

 191575برلم       25195428، تارٌخ :  3974  2518/4/11صفاء احمد شلبى شلبى احمد  التجدٌد االول فى  -  427

 188822برلم       25195428، تارٌخ :  3965  2517/1/31محمود على زٌن العابدٌن  التجدٌد االول فى  -  428

 152354برلم       25195428، تارٌخ :  3994  2514/15/25فرج رشدى رشوان  التجدٌد الثالث  -  429

 157515برلم       25195428، تارٌخ :  3997  2516/7/3دمحم على احمد حسن سلٌمان  التجدٌد الثالث  -  435

 187739برلم       25195428 ، تارٌخ : 3985  2518/1/13دمحم عبد المنعم حسن دمحم  التجدٌد االول  -  431

 188991برلم       25195428، تارٌخ :  3978  2517/2/26منى خمٌس دمحم حسٌن  التجدٌد االول  -  432

    25195428، تارٌخ :  3978  2517/2/26تعدٌل االسم التجاري الً / منً خمٌس حسٌن دمحم حسٌن  التجدٌد االول  -  433

 188991برلم   

 187739برلم       25195428، تارٌخ :  3979  2516/7/11عبد المنعم حسن دمحم  التجدٌد االول دمحم  -  434

 155195برلم       25195428، تارٌخ :  3996  2519/3/14د . سمٌر محمود صدٌك  تجدٌد خامس -  435

 133595برلم       25195428، تارٌخ :  3971  2517/8/1دمحم ٌوسؾ ابراهٌم دمحم  التجدٌد الخامس فى  -  436



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195428، تارٌخ :  3971  2517/8/1البركه لالستٌراد والتصدٌر دمحم ٌوسؾ ابراهٌم  التجدٌد الخامس فى  -  437

133595 

 165443برلم       25195428، تارٌخ :  3995  2514/5/12صالح دمحم عبدالعزٌز حمٌده هالل  التجدٌد الثانً  -  438

 165443برلم       25195428، تارٌخ :  3991  2519/5/12الح دمحم عبدالعزٌز حمٌده هالل  التجدٌد الثالث ص -  439

 124515برلم       25195428، تارٌخ :  3972  2518/8/16بهاء دمحم فرج دمحم جمعه  التجدٌد السادس فى  -  445

 131822برلم       25195428، تارٌخ :  3993  2516/15/8مرجرٌت حلٌم اسكاروس  جادهللا  التجدٌد الخامس  -  441

 151357برلم       25195428، تارٌخ :  3967  2554/7/11حسن عبده دمحم موسى  التجدٌد االول فى  -  442

 151357برلم       25195428، تارٌخ :  3968  2559/7/11حسن عبده دمحم موسى  التجدٌد الثانى فى  -  443

 151357برلم       25195428، تارٌخ :  3969  2514/7/11دمحم موسى  التجدٌد الثالث فى  حسن عبده -  444

 182455برلم       25195428، تارٌخ :  3977  2514/7/13دمحم ٌالوت كامل طه  التجدٌد االول  -  445

برلم       25195428تارٌخ :  ، 3995  2517/1/17عماد فتحى السٌد عالم ) العماد للمماوالت (  التجدٌد االول  -  446

188736 

 153785برلم       25195428، تارٌخ :  3964  2515/4/15دمحم فتحى حسن عثمان  التجدٌد الثالث فى  -  447

 189532برلم       25195428، تارٌخ :  3986  2517/3/1دمحم احمد عبدالحمٌد احمد  التجدٌد االول  -  448

 95623برلم       25195435، تارٌخ :  4557  2518/2/9ستٌراد  التجدٌد الثامن فى العدوى للتصدٌر واال -  449

 179745برلم       25195435، تارٌخ :  4528  2513/15/13هٌثم عبد الرزاق دمحم عبد الرزاق  التجدٌد االول  -  455

 179745برلم       25195435، تارٌخ :  4529  2518/15/13هٌثم عبد الرزاق دمحم عبد الرزاق  التجدٌد الثانً  -  451

 124161برلم       25195435، تارٌخ :  4516  2518/6/29صالح جمعه ابراهٌم حمادة  التجدٌد السادس فى  -  452

 176262برلم       25195435، تارٌخ :  4521  2512/15/25سمٌر عبد الخالك احمد الخولى  التجدٌد االول  -  453

 176262برلم       25195435، تارٌخ :  4522  2517/15/25سمٌر عبد الخالك احمد الخولى  التجدٌد الثانً  -  454

 191843برلم       25195435، تارٌخ :  4525  2518/6/3دمحم حسن دمحم احمد ٌوسؾ  التجدٌد االول  -  455

 176435برلم       25195435، تارٌخ :  4513  2517/11/11رضا لولا للته حنا  التجدٌد الثانً  -  456

 192865برلم       25195435، تارٌخ :  4523  2519/1/29مصطفى ؼرٌب مصطفى على  التجدٌد االول  -  457

 193314برلم       25195435، تارٌخ :  4551  2519/4/27فوزى عبد هللا دمحم شاهٌن  التجدٌد االول  -  458

 186556برلم       25195435، تارٌخ :  4558  2515/9/1احمد ؼانم  التجدٌد االول فى عادل عبد المنعم  -  459

 177274برلم       25195435، تارٌخ :  4517  2518/2/5ماهر دمحم دسولى دمحم ضاحى  التجدٌد الثانى فى  -  465

 173422برلم       25195435 ، تارٌخ : 4553  2517/2/1حسن عبد الجابر بؽدادى دمحم  التجدٌد الثانً  -  461

 181638برلم       25195435، تارٌخ :  4554  2519/4/26ولٌد وجٌة محمود ؼنٌم النعناعً  التجدٌد الثانً  -  462



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 132746برلم       25195435، تارٌخ :  4526  2517/5/9التركى  ون  التجدٌد الخامس  -  463

 ــــــــــــــــــــــ    

 ركات  تجدٌدات ش   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 154854برلم       25195451، تارٌخ :  3553  2515/7/26شركة فرؼلى ) دمحم سعد فرؼلى وشرٌكه (  التجدٌد الثانً  -  1

 154854برلم       25195451، تارٌخ :  3554  2515/7/26شركة فرؼلى ) دمحم سعد فرؼلى وشرٌكه (  التجدٌد الثالث  -  2

 111532برلم       25195451، تارٌخ :  3564  2519/4/9مهندس / عطٌه سلٌم  ودمحم شعالن  التجدٌد السابع  -  3

 111532برلم       25195451، تارٌخ :  3564  2519/4/9مهندس /عطٌه سلٌم وشرٌكته  التجدٌد السابع  -  4

    25195451، تارٌخ :  3555  2515/5/27التجدٌد االول  عنهم رفعت دمحم على موافى وشركاه -ورثه دمحم على موافى -  5

 185234برلم   

، تارٌخ :  3562  2518/3/18حلمى محمود أحمد الحمراوى وشرٌكه على السٌد على لتشؽٌل الرخام  التجدٌد االول  -  6

 191451برلم       25195451

 85584برلم       25195451، تارٌخ :  3539  2519/3/7على السٌد حكم وشركاه  التجدٌد التاسع  -  7

، تارٌخ :  3559  2519/9/2حسٌن عبدهللا سلٌمان وشرٌكته انس الموجود مصطفى عبدالرحمن جاد  التجدٌد السادس  -  8

 127986برلم       25195451

 3559  2519/9/2ٌد السادس انس الوجود مصطفى عبدالرحمن جاد واوالدها  التجد -ورثه المرحوم / حسٌن عبدهللا سلٌمان   -  9

 127986برلم       25195451، تارٌخ : 

برلم       25195451، تارٌخ :  3559  2519/9/2أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن جاد واوالدها  التجدٌد السادس  -  15

127986 

، تارٌخ :  3559  2519/9/2سادس تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن وشرٌكها  التجدٌد ال -  11

 127986برلم       25195451

، تارٌخ :  3559  2519/9/2حسٌن عبدهللا سلٌمان وشرٌكته انس الموجود مصطفى عبدالرحمن جاد  التجدٌد السادس  -  12

 127986برلم       25195451

  2519/9/2حمن جاد واوالدها  التجدٌد السادس انس الوجود مصطفى عبدالر -ورثه المرحوم / حسٌن عبدهللا سلٌمان   -  13

 127986برلم       25195451، تارٌخ :  3559

برلم       25195451، تارٌخ :  3559  2519/9/2أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن جاد واوالدها  التجدٌد السادس  -  14

127986 

، تارٌخ :  3559  2519/9/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن وشرٌكها  التجدٌد السادس  -  15

 127986برلم       25195451

، تارٌخ :  3559  2519/9/2حسٌن عبدهللا سلٌمان وشرٌكته انس الموجود مصطفى عبدالرحمن جاد  التجدٌد السادس  -  16

 127986برلم       25195451
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 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  2519/9/2انس الوجود مصطفى عبدالرحمن جاد واوالدها  التجدٌد السادس  -ورثه المرحوم / حسٌن عبدهللا سلٌمان   -  17

 127986برلم       25195451، تارٌخ :  3559

برلم       25195451، تارٌخ :  3559  2519/9/2أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن جاد واوالدها  التجدٌد السادس  -  18

127986 

، تارٌخ :  3559  2519/9/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن وشرٌكها  التجدٌد السادس  -  19

 127986برلم       25195451

، تارٌخ :  3559  2519/9/2حسٌن عبدهللا سلٌمان وشرٌكته انس الموجود مصطفى عبدالرحمن جاد  التجدٌد السادس  -  25

 127986برلم       25195451

  2519/9/2انس الوجود مصطفى عبدالرحمن جاد واوالدها  التجدٌد السادس  -ورثه المرحوم / حسٌن عبدهللا سلٌمان   -  21

 127986برلم       25195451، تارٌخ :  3559

برلم       25195451، تارٌخ :  3559  2519/9/2أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن جاد واوالدها  التجدٌد السادس  -  22

127986 

، تارٌخ :  3559  2519/9/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / أنس الوجود مصطفى عبد الرحمن وشرٌكها  التجدٌد السادس  -  23

 127986برلم       25195451

 131555برلم       25195451، تارٌخ :  3546  2516/8/4توفٌك حسٌن عامر وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  24

 126573برلم       25195451، تارٌخ :  3555  2519/3/5شاهر عبدالؽفار الجزار وشركاه  التجدٌد السادس  -  25

،  3544  2517/2/26ورثه المرحوم /عبد العزٌز جاد احمد ) عالء عبد العزٌز جاد احمد وشركاه (  التجدٌد الخامس  -  26

 132475رلم   ب    25195451تارٌخ : 

  2516/15/11حسن احمد الوزان وشركاه  التجدٌد الرابع -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/ شركه الوزان التجارٌه -  27

 141531برلم       25195452، تارٌخ :  3589

 141531  برلم     25195452، تارٌخ :  3589  2516/15/11احمد دمحم الوزان وشركاه  التجدٌد الرابع  -  28

  2516/15/11حسن احمد الوزان وشركاه  التجدٌد الرابع -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/ شركه الوزان التجارٌه -  29

 141531برلم       25195452، تارٌخ :  3589

 141531برلم       25195452، تارٌخ :  3589  2516/15/11احمد دمحم الوزان وشركاه  التجدٌد الرابع  -  35

برلم       25195452، تارٌخ :  3158  2553/6/25شركه ابراهٌم محمود دمحم عبد المجٌد و شركاه  التجدٌد االول  -  31

147489 

برلم       25195452، تارٌخ :  3159  2558/6/25شركه ابراهٌم محمود دمحم عبد المجٌد و شركاه  التجدٌد الثانً  -  32

147489 

برلم       25195452، تارٌخ :  3115  2513/6/25محمود دمحم عبد المجٌد و شركاه  التجدٌد الثالث  شركه ابراهٌم -  33

147489 

برلم       25195452، تارٌخ :  3111  2518/6/25شركه ابراهٌم محمود دمحم عبد المجٌد و شركاه  التجدٌد الرابع  -  34

147489 
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المنعم حسن حسٌن عنهم حسن عبد المنعم حسن وشركاه  التجدٌد االول فى  الشركه العالمٌه للبطارٌات ورثه عبد -  35

 187555برلم       25195452، تارٌخ :  3156  2516/6/15

،  3157  2516/5/5(  التجدٌد الثالث فى LEPETIT CHATAWADعزام طه ابراهٌم عوض وشركاه)لوبٌتى شا عوض  -  36

 156941برلم       25195452تارٌخ : 

،  3157  2516/5/5(  التجدٌد الثالث فى LEPETIT CHATAWADعزام طه ابراهٌم عوض وشركاه)لوبٌتى شا عوض  -  37

 156941برلم       25195452تارٌخ : 

برلم       25195452، تارٌخ :  3581  2515/3/8تامرسعٌد عبدهللا وشركاه  التجدٌد االول -الجزٌره لالتصاالت  -  38

167651 

برلم       25195452، تارٌخ :  3582  2515/3/8تامرسعٌد عبدهللا وشركاه  التجدٌد الثانً -زٌره لالتصاالت الج -  39

167651 

، تارٌخ :  3126  2516/8/6شركة حلوانى النٌل  التجدٌد التاسع  -احمد حسن الزلبانى والسٌده دمحم السٌد متولى  -  45

 68721برلم       25195453

/ حلوانى النٌل ) احمد حسن الزلبانى ودمحم سمٌر حسن الزلبانى والسٌده دمحم السٌد متولى (  التجدٌد التاسع عدل الى  -  41

 68721برلم       25195453، تارٌخ :  3126  2516/8/6

، تارٌخ :  3126  2516/8/6سوبر ماركت وحلوانى الزلبانى ) دمحم سمٌر احمد حسن الزلبانى وشرٌكته (  التجدٌد التاسع  -  42

 68721برلم       25195453

 74166برلم       25195453، تارٌخ :  3134  2551/8/11عبدالؽنى احمد مصطفى وشرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  43

 74166برلم       25195453، تارٌخ :  3134  2551/8/11صبره السعٌد الشربٌنى وشركاها  التجدٌد السادس فى  -  44

 74166برلم       25195453، تارٌخ :  3135  2556/8/11عبدالؽنى احمد مصطفى وشرٌكه  التجدٌد السابع فى  -  45

 74166برلم       25195453، تارٌخ :  3135  2556/8/11صبره السعٌد الشربٌنى وشركاها  التجدٌد السابع فى  -  46

 74166برلم       25195453، تارٌخ :  3136  2511/8/11فى  عبدالؽنى احمد مصطفى وشرٌكه  التجدٌد الثامن -  47

 74166برلم       25195453، تارٌخ :  3136  2511/8/11صبره السعٌد الشربٌنى وشركاها  التجدٌد الثامن فى  -  48

 74166 برلم      25195453، تارٌخ :  3137  2516/8/11عبدالؽنى احمد مصطفى وشرٌكه  التجدٌد التاسع فى  -  49

 74166برلم       25195453، تارٌخ :  3137  2516/8/11صبره السعٌد الشربٌنى وشركاها  التجدٌد التاسع فى  -  55

 156869برلم       25195453، تارٌخ :  3175  2516/4/23السٌده سعد دمحم حمٌد وشرٌكتها  التجدٌد الثالث  -  51

 156869برلم       25195453، تارٌخ :  3175  2516/4/23ثالث دمحم حسن شعبان وشرٌكته  التجدٌد ال -  52

، تارٌخ :  3128  2511/8/6شركة حلوانى الخٌل  التجدٌد السابع  -احمد حسنى الزلبانى والسٌده دمحم السٌد متولى  -  53

 68721برلم       25195453

، تارٌخ :  3129  2516/8/6الخٌل  التجدٌد السابع  شركة حلوانى -احمد حسنى الزلبانى والسٌده دمحم السٌد متولى  -  54

 68721برلم       25195453

 156554برلم       25195453، تارٌخ :  3163  2515/12/19شركه دمحم و جابر احمد جابر دمحم  التجدٌد الثالث  -  55
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، تارٌخ :  3127  2518/8/21السابع احمد  حسن  الزلبانى  والسٌده  دمحم متولى  شركه حلوانى  النٌل  التجدٌد  -  56

 68721برلم       25195453

 164675برلم       25195453، تارٌخ :  3149  2519/2/18اٌمن عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  57

    25195454، تارٌخ :  3174  2515/1/11سامى مصطفى على و شركاه  تجدٌد اول -ورثه المرحوم/مصطفى كمال على -  58

 183822برلم   

،  3183  2517/7/35عصام احمد موسى وشركاه  التجدٌد االول -شركه المهندس لمنتجات الكاوتشون واالعمال البحرٌه  -  59

 136189برلم       25195454تارٌخ : 

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3183  2517/7/35شركه المهندس للكٌماوٌات  التجدٌد االول  -  65

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3179  2519/4/26عصام احمد دمحم موسى وشركاه  التجدٌد الخامس  -  61

  2519/4/26هو شركة المهندس للتجارة والمالحه)انجمار(  التجدٌد الخامس  455السمة التجارٌة لفرع الجمرن شمه  -  62

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3179

عصام احمد دمحم موسى وشركاه  التجدٌد الخامس -تعدل الى / شركه المهندس لمنتجات الكاوتشون واالعمال البحرٌه -  63

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3179  2519/4/26

برلم       25195454، تارٌخ :  3182  2515/3/21شركة المهندس للتورٌدات واالشؽال البحرٌة  التجدٌد الثانً  -  64

136189 

، تارٌخ :  3182  2515/3/21السمه التجارٌه للفرع شركه المهندس للتجارة والمالحه) انجمار(  التجدٌد الثانً  -  65

 136189برلم       25195454

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3182  2515/3/21عصام احمد دمحم موسً وشركاه  التجدٌد الثانً  -  66

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3182  2515/3/21الٌوجد  التجدٌد الثانً  -  67

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3181  2517/9/11عصام احمد موسً وشركاه  التجدٌد الثالث  -  68

برلم       25195454، تارٌخ :  3181  2517/9/11شركة المهندس امنتجات الكاوتشون واالعمال البحرٌة  التجدٌد الثالث  -  69

136189 

 136189برلم       25195454، تارٌخ :  3185  2517/9/11عصام احمد دمحم موسً وشركاه  التجدٌد الثالث  -  75

 برلم      25195454، تارٌخ :  3185  2517/9/11شركة المهندس لمنتجات الكاوتشون واالعمال البحرٌة  التجدٌد الثالث  -  71

136189 

 144162برلم       25195457، تارٌخ :  3214  2512/7/12عز العرب حمٌد ابراهٌم وشرٌكته  التجدٌد الثالث  -  72

 144162برلم       25195457، تارٌخ :  3215  2517/7/12عز العرب حمٌد ابراهٌم وشرٌكته  التجدٌد الرابع  -  73

    25195457، تارٌخ :  3265  2517/6/28على مٌدان دمحم اسماعٌل وشرٌكه احمد مٌدان دمحم اسماعٌل  التجدٌد االول  -  74

 189798برلم   

 143252برلم       25195457، تارٌخ :  3259  2517/3/31شركه الٌمنى لبٌع المحاصٌل الزراعٌه  التجدٌد الرابع  -  75

 154686برلم       25195457، تارٌخ :  3212  2517/6/17ه النجار وشرٌكتها  التجدٌد السابع ماجده حسن شحات -  76
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 185955برلم       25195458، تارٌخ :  3298  2519/2/15دمحم عبد الواحد خلٌل حسب النبى وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  84

برلم       25195458، تارٌخ :  3285  2514/3/7عبد العزٌز  الشرٌؾ ونجله  التجدٌد السابع -مكتب الشرٌؾ للمماوالت  -  85
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    25195458، تارٌخ :  3281  2519/3/7عبد العزٌز الشرٌؾ واوالده  التجدٌد الثامن -عدل الى مكتب الشرٌؾ للمماوالت -  89

 93357برلم   

، تارٌخ :  3281  2519/3/7عبد العزٌز الشرٌؾ واوالده  التجدٌد الثامن -شركه الشرٌؾ للمماوالت ومستلزمات البناء -  95
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برلم       25195415، تارٌخ :  3423  2518/6/15التجدٌد الثالث دمحم ادم دروٌش وشرٌكه  -مٌالنو الجهزه المحمول  -  159

162732 

 119385برلم       25195415، تارٌخ :  3385  2517/2/25سعدٌه ابراهٌم عٌسى وشرٌكها  التجدٌد السادس  -  115

 176155م   برل    25195415، تارٌخ :  3455  2517/15/3هانى مٌالد فهٌم وشركاه  التجدٌد الثانً  -  111

 181868برلم       25195415، تارٌخ :  3418  2519/5/19دعاء شعبان دمحم وشركائها ) الماسة (  التجدٌد الثانً  -  112

 181798برلم       25195415، تارٌخ :  3415  2519/5/12ارواد لالعمال البحرٌة والتورٌدات  التجدٌد الثانً  -  113

 181798برلم       25195415، تارٌخ :  3415  2519/5/12هدٌه وشرٌكه  التجدٌد الثانً شركه دمحم كامل على  -  114

 139717برلم       25195415، تارٌخ :  3456  2516/1/24على ابراهٌم الدالل و شركاه  التجدٌد الرابع  -  115

 139717برلم       25195415، تارٌخ :  3456  2516/1/24على و عمرو ابراهٌم الدالل و شرٌكتها  التجدٌد الرابع  -  116

 188358برلم       25195415، تارٌخ :  3377  2516/15/23خٌر مصطفً ٌحًٌ و شرٌكه  التجدٌد االول  -  117

برلم       25195415، تارٌخ :  3377  2516/15/23تعدل الى / خٌر مصطفً ٌحًٌ و شركاه  التجدٌد االول  -  118

188358 

 139717برلم       25195415، تارٌخ :  3456  2516/1/24براهٌم الدالل و شركاه  التجدٌد الرابع على ا -  119

 139717برلم       25195415، تارٌخ :  3456  2516/1/24على و عمرو ابراهٌم الدالل و شرٌكتها  التجدٌد الرابع  -  125

 142655برلم       25195415رٌخ : ، تا 3388  2517/1/13شرٌؾ وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  121

 125225برلم       25195415، تارٌخ :  3391  2519/5/13المهندس / محمود عبود وشرٌكة  التجدٌد السادس  -  122

 125225برلم       25195415، تارٌخ :  3391  2519/5/13عدل الى / محمود عبود وشركاه  التجدٌد السادس  -  123

 125225برلم       25195415، تارٌخ :  3391  2519/5/13حمود عبود وشرٌكة  التجدٌد السادس المهندس / م -  124

 125225برلم       25195415، تارٌخ :  3391  2519/5/13عدل الى / محمود عبود وشركاه  التجدٌد السادس  -  125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195415، تارٌخ :  3424  2519/3/5ى فى شركه سكوباجٌر ) احمد السٌد عبد المادر وشركاه (  التجدٌد الثان -  126

181143 

    25195415، تارٌخ :  3424  2519/3/5شركه سكوبا اٌجٌبت /اسالم شفٌك عبد الرحمن و شركاه  التجدٌد الثانى فى  -  127

 181143برلم   

 161721برلم       25195415، تارٌخ :  3399  2518/1/18خالد دمحم الدسولً وشرٌكه دمحم فرج بكر  التجدٌد الثالث  -  128

  2519/4/4تعدٌل اسم الشركة التجارى لٌصبح / الصافى لبٌصى مرسى امام عبد الرحٌم وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  129

 155349برلم       25195411، تارٌخ :  3433

 155349برلم       25195411، تارٌخ :  3433  2519/4/4عدلى احمد دمحم اسماعٌل  وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  135

  2519/4/4تعدٌل اسم الشركة التجارى لٌصبح / الصافى لبٌصى مرسى امام عبد الرحٌم وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  131

 155349برلم       25195411، تارٌخ :  3433

 155349برلم       25195411، تارٌخ :  3433  2519/4/4عدلى احمد دمحم اسماعٌل  وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  132

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3455  2555/7/31كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  التجدٌد االول فى  -  133

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3451  2555/7/31كاه  التجدٌد الثانى فى كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشر -  134

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3452  2515/7/31كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  135

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3453  2515/7/31كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  136

    25195411، تارٌخ :  3442  2518/4/14ممهى الصبر/االمٌن دمحم مصطفى موسى دمحم وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  137

 177991برلم   

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3455  2555/7/31كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  التجدٌد االول فى  -  138

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3451  2555/7/31كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  139

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3452  2515/7/31كشرى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  145

 138614برلم       25195411، تارٌخ :  3453  2515/7/31ى زمزم دمحم سلٌمان دمحم وشركاه  التجدٌد الرابع فى كشر -  141

، تارٌخ :  3554  2517/2/8المركز السكندرى للرولمان بلى ولوازم المصانع ) دمحم دمحم همام وشرٌكه (  التجدٌد السابع  -  142

 153366برلم       25195414

، تارٌخ :  3554  2517/2/8ركز السكندرى للرلمان بلى ولوازم المصانع ) دمحم على محمود فوزى (  التجدٌد السابع الم -  143

 153366برلم       25195414

 134157برلم       25195414، تارٌخ :  3469  2518/4/12دمحم  السٌد  على  الجمال  وشركاه  التجدٌد الخامس  -  144

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6عبدالرحٌم وشركاه  التجدٌد العاشر فى  السٌد احمد -  145

،  3467  2516/8/6سكٌنة السٌد احمد عبدالرحٌم وشركاها  التجدٌد العاشر فى  -ورثة المرحوم سٌداحمد عبدالرحٌم  -  146

 56511برلم       25195414تارٌخ : 

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6احمد عبد الرحٌم  التجدٌد العاشر فى  ورثة المرحوم السٌد -  147

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6سٌد احمد عبد الرحٌم وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  148



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6السٌد احمد عبدالرحٌم وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  149

،  3467  2516/8/6سكٌنة السٌد احمد عبدالرحٌم وشركاها  التجدٌد العاشر فى  -ورثة المرحوم سٌداحمد عبدالرحٌم  -  155

 56511برلم       25195414تارٌخ : 

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6ورثة المرحوم السٌد احمد عبد الرحٌم  التجدٌد العاشر فى  -  151

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6سٌد احمد عبد الرحٌم وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  152

 134157برلم       25195414، تارٌخ :  3469  2518/4/12دمحم  السٌد  على  الجمال  وشركاه  التجدٌد الخامس  -  153

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6سٌد احمد عبدالرحٌم وشركاه  التجدٌد العاشر فى ال -  154

،  3467  2516/8/6سكٌنة السٌد احمد عبدالرحٌم وشركاها  التجدٌد العاشر فى  -ورثة المرحوم سٌداحمد عبدالرحٌم  -  155

 56511برلم       25195414تارٌخ : 

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6وم السٌد احمد عبد الرحٌم  التجدٌد العاشر فى ورثة المرح -  156

 56511برلم       25195414، تارٌخ :  3467  2516/8/6سٌد احمد عبد الرحٌم وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  157

 184278برلم       25195414، تارٌخ :  3486  2515/2/25عماد على رحٌم عبد الوارث و شركاه  التجدٌد االول  -  158

 184851برلم       25195414، تارٌخ :  3555  2515/4/22احمد صابر احمد و شرٌكه  التجدٌد االول  -  159

 184851برلم       25195414، تارٌخ :  3555  2515/4/22احمد صابر احمد عثمان و شركاه  التجدٌد االول  -  165

    25195414، تارٌخ :  3499  2518/12/8تعدٌل االسم التجارى الى / مصطفى دمحم محمود وشركائه  التجدٌد االول  -  161

 192579برلم   

 192579برلم       25195414، تارٌخ :  3499  2518/12/8طارق أحمد وشركاه  التجدٌد االول  -  162

    25195414، تارٌخ :  3499  2518/12/8 محمود وشرٌكه  التجدٌد االول تعدٌل االسم التجارى الى / مصطفى دمحم -  163

 192579برلم   

 146433برلم       25195414، تارٌخ :  3484  2518/3/15دمحم ابراهٌم مرسى ابو العال وشركاه  التجدٌد الرابع  -  164

 181255برلم       25195414، تارٌخ :  3493  2519/3/17على فؤاد على احمد المصرى وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -  165

 97853برلم       25195414، تارٌخ :  3473  2515/8/25عزت عبد الؽنى وشرٌكته  التجدٌد السادس فى  -  166

، تارٌخ :  3473  2515/8/25عاصم عزت على عبد الؽنى وشركاه  التجدٌد السادس فى  -ورثة عزت على عبد الؽنى  -  167

 97853برلم       25195414

 97853برلم       25195414، تارٌخ :  3473  2515/8/25عزت عبد الؽنى وشرٌكته  التجدٌد السابع فى  -  168

، تارٌخ :  3473  2515/8/25عاصم عزت على عبد الؽنى وشركاه  التجدٌد السابع فى  -ورثة عزت على عبد الؽنى  -  169

 97853برلم       25195414

 97853برلم       25195414، تارٌخ :  3474  2515/8/25عزت عبد الؽنى وشرٌكته  التجدٌد السابع فى  -  175

، تارٌخ :  3474  2515/8/25عاصم عزت على عبد الؽنى وشركاه  التجدٌد السابع فى  -ورثة عزت على عبد الؽنى  -  171

 97853برلم       25195414



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 97853برلم       25195414، تارٌخ :  3473  2515/8/25التجدٌد السادس فى  عزت عبد الؽنى وشرٌكته  -  172

، تارٌخ :  3473  2515/8/25عاصم عزت على عبد الؽنى وشركاه  التجدٌد السادس فى  -ورثة عزت على عبد الؽنى  -  173

 97853برلم       25195414

 97853برلم       25195414، تارٌخ :  3473  2515/8/25عزت عبد الؽنى وشرٌكته  التجدٌد السابع فى  -  174

، تارٌخ :  3473  2515/8/25عاصم عزت على عبد الؽنى وشركاه  التجدٌد السابع فى  -ورثة عزت على عبد الؽنى  -  175

 97853برلم       25195414

 97853برلم       25195414، تارٌخ :  3474  2515/8/25عزت عبد الؽنى وشرٌكته  التجدٌد السابع فى  -  176

، تارٌخ :  3474  2515/8/25عاصم عزت على عبد الؽنى وشركاه  التجدٌد السابع فى  -ورثة عزت على عبد الؽنى  -  177

 97853برلم       25195414

برلم       25195414، تارٌخ :  3487  2519/1/2دمحم عبدالجواد دمحم وشرٌكه صبرى دمحم عبدالجواد  التجدٌد الخامس فى  -  178

135564 

، تارٌخ :  3487  2519/1/2دمحم عبدالجواد دمحم / صبرى دمحم عبدالجواد وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -ورثه المرحوم  -  179

 135564برلم       25195414

، تارٌخ :  3487  2519/1/2ورثه المرحوم / دمحم عبدالجواد دمحم عنهم صبرى دمحم عبدالجواد وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  185

 135564برلم       25195414

برلم       25195415، تارٌخ :  3534  2519/2/23منى محً الدٌن ابراهٌم وشركاها  التجدٌد السابع  -الوكالء المتحدون  -  181

115618 

، تارٌخ :  3534  2519/2/23الوكالء المتحدون رحاب ودنٌا مدحت محى الدٌن ابراهٌم و شركاهم  التجدٌد السابع  -  182

 115618برلم       25195415

    25195415، تارٌخ :  3534  2519/2/23الوكالء المتحدون رحاب مدحت محً الدٌن و شركاها  التجدٌد السابع  -  183

 115618برلم   

برلم       25195415، تارٌخ :  3534  2519/2/23نادٌة عبد الؽنى دمحم و شركاها  التجدٌد السابع  -الوكالء المتحدون  -  184

115618 

 125322برلم       25195416، تارٌخ :  3558  2517/5/23فتحى دمحم السٌد حنٌش وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  185

 125322برلم       25195416، تارٌخ :  3558  2517/5/23مجدى فتحى دمحم حنٌش وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  186

 125322برلم       25195416، تارٌخ :  3558  2517/5/23فتحى دمحم السٌد حنٌش وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  187

 125322برلم       25195416، تارٌخ :  3558  2517/5/23مجدى فتحى دمحم حنٌش وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  188

 155781برلم       25195416، تارٌخ :  3574  2519/5/25شركه خالد حنفى محمود وشرٌكته هاله  التجدٌد الرابع  -  189

برلم       25195416، تارٌخ :  3574  2519/5/25خالد حنفى محمود وشرٌكته هاله فاروق عبده  التجدٌد الرابع  -  195

155781 

 186463برلم       25195416، تارٌخ :  3559  2515/11/11اه  التجدٌد االول فى االمراء لالسمان حراز وشرك -  191



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  3578  2519/3/5شركة المصابٌح لتجارة االخشاب لصاحبها على احمد دمحم احمد وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  192

 181145برلم       25195416

، تارٌخ :  3578  2519/3/5ى احمد دمحم احمد وشرٌكه(  التجدٌد الثانى فى تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح)عل -  193

 181145برلم       25195416

 143155برلم       25195416، تارٌخ :  3568  2517/3/23نبٌل اسكندر عبد المسٌح  التجدٌد الرابع  -  194

 134629برلم       25195416، تارٌخ :  3563  2518/7/21فرج دمحم مورو وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  195

 134629برلم       25195416، تارٌخ :  3563  2518/7/21فرج دمحم مورو وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  196

، تارٌخ :  3561  2519/3/16شركه مساهمه مصرٌه  التجدٌد السادس فى  -شركه مستشفى فٌكتورٌا الخاص  -  197

 126719برلم       25195416

 161655برلم       25195416، تارٌخ :  3569  2557/12/35دروٌش دمحم دروٌش وشرٌكه  التجدٌد االول  -  198

 161655برلم       25195416، تارٌخ :  3575  2512/12/35دروٌش دمحم دروٌش وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  199

 161655برلم       25195416، تارٌخ :  3571  2517/12/35دروٌش دمحم دروٌش وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  255

 155928برلم       25195416، تارٌخ :  3581  2554/6/5ٌاسر السٌد ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد االول  -  251

 155928برلم       25195416، تارٌخ :  3582  2559/6/5ٌاسر السٌد ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  252

 155928برلم       25195416، تارٌخ :  3583  2514/6/5ر السٌد ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد الثالث ٌاس -  253

 149195برلم       25195417، تارٌخ :  3625  2518/11/25شاهٌناز و شركائها  التجدٌد الرابع  -  254

 149195برلم       25195417، تارٌخ :  3625  2518/11/25فاطمه وشركائها  التجدٌد الرابع  -  255

 149195برلم       25195417، تارٌخ :  3625  2518/11/25احمد خٌرى وشركاه  التجدٌد الرابع  -  256

    25195417، تارٌخ :  3625  2518/11/25عدل االسم التجارى الى )خالد احمد خٌرى وشركاؤه(  التجدٌد الرابع  -  257

 149195برلم   

    25195417، تارٌخ :  3651  2517/12/26صر ) شركة ذات مسئولٌة محدودة (  التجدٌد الخامس بٌروفٌرٌتاس  م -  258

 133757برلم   

    25195417، تارٌخ :  3651  2517/12/26بٌروفٌرٌتاس  مصر ) شركة ذات مسئولٌة محدودة (  التجدٌد الخامس  -  259

 133757برلم   

برلم       25195417، تارٌخ :  3623  2516/3/2ى وشركاه  التجدٌد الخامس شركه صحارى الزراعٌه احمد خٌر -  215

135825 

    25195417، تارٌخ :  3623  2516/3/2ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / خالد احمد خٌري و شركاؤه  التجدٌد الخامس  -  211

 135825برلم   

  2519/4/26ٌاسر سٌد عبدالحمٌد وشرٌكته  التجدٌد الثالث  -ابٌعدل االسم التجارى الى/شركة الهدى الستٌراد االخش -  212

 165278برلم       25195417، تارٌخ :  3632



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  3632  2519/4/26شركة الهدى الستٌراد االخشاب) ٌاسر سٌد عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  213

 165278برلم       25195417

    25195417، تارٌخ :  3632  2519/4/26ٌصبح/ٌاسر سٌد عبد الحمٌد وشرٌكته  التجدٌد الثالث ٌعدل االسم التجارى ل -  214

 165278برلم   

  2519/4/26ٌاسر سٌد عبدالحمٌد وشرٌكته  التجدٌد الثالث  -ٌعدل االسم التجارى الى/شركة الهدى الستٌراد االخشاب -  215

 165278برلم       25195417، تارٌخ :  3632

، تارٌخ :  3632  2519/4/26شركة الهدى الستٌراد االخشاب) ٌاسر سٌد عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  216

 165278برلم       25195417

    25195417، تارٌخ :  3632  2519/4/26ٌعدل االسم التجارى لٌصبح/ٌاسر سٌد عبد الحمٌد وشرٌكته  التجدٌد الثالث  -  217

 165278برلم   

  2519/4/26ٌاسر سٌد عبدالحمٌد وشرٌكته  التجدٌد الثالث  -ٌعدل االسم التجارى الى/شركة الهدى الستٌراد االخشاب -  218

 165278برلم       25195417، تارٌخ :  3632

، تارٌخ :  3632  2519/4/26شركة الهدى الستٌراد االخشاب) ٌاسر سٌد عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  219

 165278برلم       25195417

    25195417، تارٌخ :  3632  2519/4/26ٌعدل االسم التجارى لٌصبح/ٌاسر سٌد عبد الحمٌد وشرٌكته  التجدٌد الثالث  -  225

 165278برلم   

 193537برلم       25195417، تارٌخ :  3615  2519/3/3حمدى سٌد احمد عبد الؽنى حلوة وشركاه  التجدٌد االول  -  221

    25195417، تارٌخ :  3615  2519/3/3عدل االسم التجارى الى/باسم دمحم نبٌل زكى مسعود وشركاه  التجدٌد االول  -  222

 193537برلم   

برلم       25195417، تارٌخ :  3615  2519/3/3لتجارى الى / ٌاسر حسن زكً وشركاه  التجدٌد االول عدل االسم ا -  223

193537 

برلم       25195417، تارٌخ :  3628  2518/4/17محى الدٌن سعد الدٌن عبد المادر عطٌه وشركاه  التجدٌد الثانً  -  224

178539 

 178539برلم       25195417، تارٌخ :  3628  2518/4/17شركاه  التجدٌد الثانً خالد سعد الدٌن عبد المادر عطٌه و -  225

، تارٌخ :  3628  2518/4/17ٌعدل االسم التجارى الى / خالد سعد الدٌن عبد المادر عطٌة وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -  226

 178539برلم       25195417

برلم       25195417، تارٌخ :  3628  2518/4/17وشركاه  التجدٌد الثانً محى الدٌن سعد الدٌن عبد المادر عطٌه  -  227

178539 

 178539برلم       25195417، تارٌخ :  3628  2518/4/17خالد سعد الدٌن عبد المادر عطٌه وشركاه  التجدٌد الثانً  -  228

، تارٌخ :  3628  2518/4/17ته  التجدٌد الثانً ٌعدل االسم التجارى الى / خالد سعد الدٌن عبد المادر عطٌة وشرٌك -  229

 178539برلم       25195417

برلم       25195417، تارٌخ :  3628  2518/4/17محى الدٌن سعد الدٌن عبد المادر عطٌه وشركاه  التجدٌد الثانً  -  235

178539 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 178539برلم       25195417، تارٌخ :  3628  2518/4/17خالد سعد الدٌن عبد المادر عطٌه وشركاه  التجدٌد الثانً  -  231

، تارٌخ :  3628  2518/4/17ٌعدل االسم التجارى الى / خالد سعد الدٌن عبد المادر عطٌة وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -  232

 178539برلم       25195417

،  3368  2554/12/12ٌكه  التجٌدد الرابع محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشر -  233

 112827برلم       25195417تارٌخ : 

، تارٌخ :  3368  2554/12/12عماد سامى سوس وشركاه  التجٌدد الرابع  -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه   -  234

 112827برلم       25195417

، تارٌخ :  3368  2554/12/12اد سامى سوس وشركاه  التجٌدد الرابع شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عم -  235

 112827برلم       25195417

،  3375  2559/12/12محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  236

 112827برلم       25195417تارٌخ : 

، تارٌخ :  3375  2559/12/12عماد سامى سوس وشركاه  التجدٌد الخامس  -والخدمه  البترولٌه    شركه سوس  للتجاره -  237

 112827برلم       25195417

، تارٌخ :  3375  2559/12/12شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  التجدٌد الخامس  -  238

 112827برلم       25195417

،  3669  2514/12/12طه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  التجدٌد السادس مح -  239

 112827برلم       25195417تارٌخ : 

، تارٌخ :  3669  2514/12/12عماد سامى سوس وشركاه  التجدٌد السادس  -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه   -  245

 112827برلم       25195417

، تارٌخ :  3669  2514/12/12شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  التجدٌد السادس  -  241

 112827برلم       25195417

،  3368  2554/12/12محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  التجٌدد الرابع  -  242

 112827برلم       25195417تارٌخ : 

، تارٌخ :  3368  2554/12/12عماد سامى سوس وشركاه  التجٌدد الرابع  -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه   -  243

 112827برلم       25195417

، تارٌخ :  3368  2554/12/12شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  التجٌدد الرابع  -  244

 112827برلم       25195417

،  3375  2559/12/12محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  245

 112827برلم       25195417تارٌخ : 

، تارٌخ :  3375  2559/12/12وس وشركاه  التجدٌد الخامس عماد سامى س -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه   -  246

 112827برلم       25195417

، تارٌخ :  3375  2559/12/12شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  التجدٌد الخامس  -  247

 112827برلم       25195417



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  3669  2514/12/12محطه  موبٌل  لتموٌن  وخدمه  السٌارات  بالسٌوؾ عمار سامى شولى وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  248

 112827برلم       25195417تارٌخ : 

، تارٌخ :  3669  2514/12/12عماد سامى سوس وشركاه  التجدٌد السادس  -شركه سوس  للتجاره  والخدمه  البترولٌه   -  249

 112827برلم       25195417

، تارٌخ :  3669  2514/12/12شركه سوس للتجاره والخدمات البترولٌه عماد سامى سوس وشركاه  التجدٌد السادس  -  255

 112827برلم       25195417

 139543برلم       25195417، تارٌخ :  3624  2517/12/35خالد احمد خٌرى و شركاه  التجدٌد الرابع  -  251

    25195417، تارٌخ :  3624  2517/12/35تعدٌل االسم التجارى الى / خالد احمد خٌرى و شرٌكه  التجدٌد الرابع  -  252

 139543برلم   

 139543برلم       25195417، تارٌخ :  3624  2517/12/35خالد احمد خٌرى و شركاه  التجدٌد الرابع  -  253

    25195417، تارٌخ :  3624  2517/12/35/ خالد احمد خٌرى و شرٌكه  التجدٌد الرابع  تعدٌل االسم التجارى الى -  254

 139543برلم   

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة المشٌر لبٌع وتجارة لطع ؼٌار السٌارات و مركز صٌانة سٌارات ) احمد و عماد (   -  255

 193545برلم       25195418، تارٌخ :  3737  2519/3/4التجدٌد االول 

    25195418، تارٌخ :  3737  2519/3/4احمد وعماد  التجدٌد االول  -شركة المشٌر لبٌع وتجارة لطع ؼٌار السٌارات  -  256

 193545برلم   

(   تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة المشٌر لبٌع وتجارة لطع ؼٌار السٌارات و مركز صٌانة سٌارات ) احمد و عماد -  257

 193545برلم       25195418، تارٌخ :  3737  2519/3/4التجدٌد االول 

    25195418، تارٌخ :  3737  2519/3/4احمد وعماد  التجدٌد االول  -شركة المشٌر لبٌع وتجارة لطع ؼٌار السٌارات  -  258

 193545برلم   

 73467برلم       25195418، تارٌخ :  3679  2516/8/6جبران فهمى مٌنا وشرٌكه  التجدٌد التاسع فى  -  259

 73467برلم       25195418، تارٌخ :  3679  2516/8/6جبران فهمى مٌنا وشرٌكه  التجدٌد التاسع فى  -  265

، تارٌخ :  3757  2518/3/25دمحم سالم عبد العزٌز سالم وشركاه  التجدٌبد االول -ورثه المرحوم/ سالم عبد العزٌز سالم -  261

 191492برلم       25195418

، تارٌخ :  3757  2518/3/25دمحم سالم عبد العزٌز سالم وشركاه  التجدٌبد االول -ورثه المرحوم/ سالم عبد العزٌز سالم -  262

 191492برلم       25195418

 193266برلم       25195418، تارٌخ :  3724  2519/4/15دمحم رواق دمحم على وشركاه  التجدٌد االول فى  -  263

، تارٌخ :  3375  2551/12/26شركة سوسى للتجارة الخدمات البترولٌة  التجدٌد االول فى  -عماد سامى سوسى وشركاه  -  264

 112827برلم       25195418

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3375  2551/12/26الٌوجد  التجدٌد االول فى  -  265

، تارٌخ :  3376  2556/12/26شركة سوسى للتجارة الخدمات البترولٌة  التجدٌد الثانى فى  -سوسى وشركاه عماد سامى  -  266

 112827برلم       25195418

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3376  2556/12/26الٌوجد  التجدٌد الثانى فى  -  267



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  3377  2511/12/26الخدمات البترولٌة  التجدٌد الثالث فى  شركة سوسى للتجارة -عماد سامى سوسى وشركاه  -  268

 112827برلم       25195418: 

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3377  2511/12/26الٌوجد  التجدٌد الثالث فى  -  269

، تارٌخ :  3378  2516/12/26ابع فى شركة سوسى للتجارة الخدمات البترولٌة  التجدٌد الر -عماد سامى سوسى وشركاه  -  275

 112827برلم       25195418

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3378  2516/12/26الٌوجد  التجدٌد الرابع فى  -  271

: ، تارٌخ  3375  2551/12/26شركة سوسى للتجارة الخدمات البترولٌة  التجدٌد االول فى  -عماد سامى سوسى وشركاه  -  272

 112827برلم       25195418

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3375  2551/12/26الٌوجد  التجدٌد االول فى  -  273

، تارٌخ :  3376  2556/12/26شركة سوسى للتجارة الخدمات البترولٌة  التجدٌد الثانى فى  -عماد سامى سوسى وشركاه  -  274

 112827برلم       25195418

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3376  2556/12/26الٌوجد  التجدٌد الثانى فى  -  275

، تارٌخ  3377  2511/12/26شركة سوسى للتجارة الخدمات البترولٌة  التجدٌد الثالث فى  -عماد سامى سوسى وشركاه  -  276

 112827برلم       25195418: 

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3377  2511/12/26الٌوجد  التجدٌد الثالث فى  -  277

، تارٌخ :  3378  2516/12/26شركة سوسى للتجارة الخدمات البترولٌة  التجدٌد الرابع فى  -عماد سامى سوسى وشركاه  -  278

 112827برلم       25195418

 112827برلم       25195418، تارٌخ :  3378  2516/12/26ى الٌوجد  التجدٌد الرابع ف -  279

برلم       25195418، تارٌخ :  3759  2517/4/15شركة اخوان خلؾ ) احمد احمد خلؾ  وشركاه(  التجدٌد الرابع فى  -  285

143411 

 77416برلم       25195418، تارٌخ :  3727  2518/2/17جمٌل بخٌت ونٌموال  خورى وشركاهما  التجدٌد التاسع  -  281

وكرٌمات/ نٌموال خورى وهما مٌرى رٌتا -جمٌل بخٌت وهى منال جمٌل مختار بخٌت -عدل االسم التجارى لٌصبح/ كرٌمه -  282

 77416برلم       25195418، تارٌخ :  3727  2518/2/17و جٌنٌت اولجا نٌموال حنا خورى  التجدٌد التاسع -

برلم       25195418، تارٌخ :  3755  2512/2/9لبٌع المحمصات  التجدٌد الثانً -عطٌه فٌلٌب وبولص مراد  -  283

159342 

برلم       25195418، تارٌخ :  3756  2517/2/9لبٌع المحمصات  التجٌدد الثالث -فٌلٌب وبولص مراد عطٌه  -  284

159342 

 181786برلم       25195421، تارٌخ :  3763  2519/5/11على موسى على وشرٌكة  التجدٌد الثانً  -  285

برلم       25195421، تارٌخ :  3763  2519/5/11تعدٌل االسم التجارى الى / على موسى على وشركاه  التجدٌد الثانً  -  286

181786 

 181786برلم       25195421، تارٌخ :  3763  2519/5/11على موسى على وشرٌكة  التجدٌد الثانً  -  287



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195421، تارٌخ :  3763  2519/5/11تعدٌل االسم التجارى الى / على موسى على وشركاه  التجدٌد الثانً  -  288

181786 

 147581برلم       25195421، تارٌخ :  3775  2518/5/18ٌسرى دمحم حسٌن وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  289

برلم       25195422، تارٌخ :  3781  2559/8/18اه  التجدٌد االول كٌر لمكافحه االفات /حازم حمدي وشرك -  295

166192 

برلم       25195422، تارٌخ :  3781  2559/8/18حازم حمدي وشركاه  التجدٌد االول  -كٌر للخدمات الزراعٌه -  291

166192 

برلم       25195422، تارٌخ :  3782  2514/8/18كٌر لمكافحه االفات /حازم حمدي وشركاه  التجدٌد الثانً  -  292

166192 

برلم       25195422، تارٌخ :  3782  2514/8/18حازم حمدي وشركاه  التجدٌد الثانً  -كٌر للخدمات الزراعٌه -  293

166192 

 136255برلم       25195422، تارٌخ :  3854  2519/5/15دمحم عبد المادر دمحم وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  294

 124358برلم       25195422، تارٌخ :  3796  2518/7/14السٌد  دمحم  ابوطالب وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  295

 124358برلم       25195422، تارٌخ :  3796  2518/7/14ٌعدل الى/السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  296

 124358برلم       25195422، تارٌخ :  3796  2518/7/14السادس السٌد دمحم ابوطالب وشركاه  التجدٌد  -  297

    25195422، تارٌخ :  3796  2518/7/14السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكة حسنى كامل دمحم ابو طالب  التجدٌد السادس  -  298

 124358برلم   

 124358برلم       25195422رٌخ : ، تا 3796  2518/7/14السٌد  دمحم  ابوطالب وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  299

 124358برلم       25195422، تارٌخ :  3796  2518/7/14ٌعدل الى/السٌد دمحم ابو طالب وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  355

 124358برلم       25195422، تارٌخ :  3796  2518/7/14السٌد دمحم ابوطالب وشركاه  التجدٌد السادس  -  351

    25195422، تارٌخ :  3796  2518/7/14دمحم ابو طالب وشرٌكة حسنى كامل دمحم ابو طالب  التجدٌد السادس  السٌد -  352

 124358برلم   

 125112برلم       25195422، تارٌخ :  3852  1998/15/12أحمد دمحم شاهٌن وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  353

 125112برلم       25195422، تارٌخ :  3853  2553/15/12لث أحمد دمحم شاهٌن وشرٌكه  التجدٌد الثا -  354

 125112برلم       25195422، تارٌخ :  3854  2558/15/12أحمد دمحم شاهٌن وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  355

 125112برلم       25195422، تارٌخ :  3855  2513/15/12أحمد دمحم شاهٌن وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  356

 125112برلم       25195422، تارٌخ :  3856  2518/15/12أحمد دمحم شاهٌن وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  357

 188433برلم       25195422، تارٌخ :  3822  2516/11/24السٌد عبد الرؤوؾ وشرٌكه  التجدٌد االول  -  358

 77775برلم       25195422، تارٌخ :  3776  2518/4/5على دمحمٌن عمل و شركاه  التجدٌد التاسع  -  359

، تارٌخ :  3776  2518/4/5احمد محمود عمل ودٌاب فاضل عمل وورثة المرحوم على دمحم عٌد عمل  التجدٌد التاسع  -  315

 77775برلم       25195422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 77775رلم   ب    25195422، تارٌخ :  3776  2518/4/5على دمحمٌن عمل و شركاه  التجدٌد التاسع  -  311

، تارٌخ :  3776  2518/4/5احمد محمود عمل ودٌاب فاضل عمل وورثة المرحوم على دمحم عٌد عمل  التجدٌد التاسع  -  312

 77775برلم       25195422

:  ، تارٌخ 3788  1986/11/35فتحٌه محروس وشرٌكتها  التجدٌد االول فى  -روا لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه   -  313

 152572برلم       25195422

، تارٌخ :  3789  1991/11/35فتحٌه محروس وشرٌكتها  التجدٌد الثانى فى  -روا لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه   -  314

 152572برلم       25195422

، تارٌخ :  3795  1996/11/35فتحٌه محروس وشرٌكتها  التجدٌد الثالث فى  -روا لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه   -  315

 152572برلم       25195422

، تارٌخ :  3791  2551/11/35فتحٌه محروس وشرٌكتها  التجدٌد الرابع فى  -روا لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه   -  316

 152572برلم       25195422

، تارٌخ :  3792  2556/11/35كتها  التجدٌد الخامس فى فتحٌه محروس وشرٌ -روا لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه   -  317

 152572برلم       25195422

، تارٌخ :  3793  2511/11/35فتحٌه محروس وشرٌكتها  التجدٌد السادس فى  -روا لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه   -  318

 152572برلم       25195422

، تارٌخ :  3794  2516/11/35فتحٌه محروس وشرٌكتها  التجدٌد السابع فى  -لدٌه  روا لتجاره االحذٌه والمنتجات الج -  319

 152572برلم       25195422

 176537برلم       25195423، تارٌخ :  3874  2517/9/26اٌهاب سعد دمحم على وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  325

 181168برلم       25195423، تارٌخ :  3891  2519/3/15عالء عبد الحمٌد احمد وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  321

( لتجارة سٌارات النمل ومواتٌر النمل وممطورات النمل وكباٌن النمل وعموم استٌراد وتصدٌر )  TOWMANتومان )  -  322

 176452برلم       25195423، تارٌخ :  3895  2517/11/7ممدوح امٌن وشرٌكه (  التجدٌد الثانً 

  2517/11/7ممدوح امٌن وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -لالستٌراد والتصدٌر وخدمات النمل  TOWMANعدل الى / تومان  -  323

 176452برلم       25195423، تارٌخ :  3895

ممدوح امٌن وشرٌكته   -لالستٌراد والتصدٌر وخدمات النمل  TOWMANتعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/ تومان  -  324

 176452برلم       25195423، تارٌخ :  3895  2517/11/7ٌد الثانً التجد

 148936برلم       25195423، تارٌخ :  3867  2518/11/3خالد عبد الفتاح حسن دمحم وشرٌكه  تجدٌد رابع -  325

 158436   برلم    25195423، تارٌخ :  3859  2518/7/21محمود السٌد الجمال وشرٌكته  التجدٌد السابع  -  326

 3859  2518/7/21محمود السٌد الجمال ) دمحم مؤنس محمود السٌد وشركاه (  التجدٌد السابع  -عدل اسم الشركه / ورثه  -  327

 158436برلم       25195423، تارٌخ : 

 158436برلم       25195423، تارٌخ :  3859  2518/7/21محمود السٌد الجمال وشرٌكته  التجدٌد السابع  -  328

 3859  2518/7/21محمود السٌد الجمال ) دمحم مؤنس محمود السٌد وشركاه (  التجدٌد السابع  -عدل اسم الشركه / ورثه  -  329

 158436برلم       25195423، تارٌخ : 

 148628برلم       25195423، تارٌخ :  3895  2518/15/12ٌحٌى دمحم عبد العزٌز وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  335



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  3949  2518/12/23شركه البالستٌن والدٌكور ) دٌنا ( مهندس عادل ؼطاس وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  331

 135498برلم       25195424

 135928برلم       25195424، تارٌخ :  3913  2519/3/2اٌمن دمحم ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  332

 135928برلم       25195424، تارٌخ :  3913  2519/3/2لكوتننتال  التجدٌد الرابع فى فندق ا -  333

    25195424، تارٌخ :  3933  2518/15/21عبد اللطٌؾ محمود احمد وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -جزاره شٌكوالته  -  334

 92337برلم   

 135928برلم       25195424، تارٌخ :  3898  2519/3/2اٌمن دمحم ابراهٌم وشركاه  تجدٌد خامس -  335

برلم       25195424، تارٌخ :  3955  2516/15/28على دمحم السٌد خلٌل وشرٌكه فرج دمحم السٌد  التجدٌد السادس فى  -  336

118185 

، تارٌخ :  3925  2517/12/23ابو الخٌر وشرٌكهما  التجدٌد االول فى دمحم محمود ابو الخٌر ومصطفى محمود  -  337

 195956برلم       25195424

،  3954  2519/4/13شركه الخطٌب الستٌراد وتجاره االخشاب ) عبد الرحٌم الخطٌب وشركاه (  التجدٌد الثانى فى  -  338

 181513برلم       25195424تارٌخ : 

،  3928  2517/11/27ات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه " حسن ابراهٌم دسولى دمحم وشركاه "  تجدٌد اولهاى باور للتورٌد -  339

 195719برلم       25195424تارٌخ : 

،  3954  2519/4/13شركه الخطٌب الستٌراد وتجاره االخشاب ) عبد الرحٌم الخطٌب وشركاه (  التجدٌد الثانى فى  -  345

 181513م   برل    25195424تارٌخ : 

تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/أنجال جابر على احمد عنهم/دمحم جابر على احمد وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  341

 93758برلم       25195424، تارٌخ :  3953  2519/4/19

 93758برلم       25195424، تارٌخ :  3953  2519/4/19جابر على احمد  وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  342

تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/أنجال جابر على احمد عنهم/دمحم جابر على احمد وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  343

 93758برلم       25195424، تارٌخ :  3953  2519/4/19

 93758برلم       25195424، تارٌخ :  3953  2519/4/19جابر على احمد  وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  344

تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/أنجال جابر على احمد عنهم/دمحم جابر على احمد وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  345

 93758برلم       25195424، تارٌخ :  3953  2519/4/19

 93758برلم       25195424، تارٌخ :  3953  2519/4/19جابر على احمد  وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  346

 164777برلم       25195424، تارٌخ :  3944  2514/3/2خٌر فخري خٌر جرجس وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  347

 164777برلم       25195424، تارٌخ :  3945  2519/3/2خٌر فخري خٌر جرجس وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  348

برلم       25195428، تارٌخ :  3983  2557/2/5شلفم وشرٌكه  التجدٌد االول فى حسن متولً مخلوؾ متولً  -  349

159324 

برلم       25195428، تارٌخ :  3984  2512/2/5حسن متولً مخلوؾ متولً شلفم وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  355

159324 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195428، تارٌخ :  3985  2517/2/5حسن متولً مخلوؾ متولً شلفم وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  351

159324 

    25195428، تارٌخ :  3958  2519/3/8لٌلً السٌد احمد وشركاها  تجدٌد ثالث-ورثه المرحوم عادل دمحم مصطفً -  352

 164841برلم   

 164841م   برل    25195428، تارٌخ :  3958  2519/3/8دمحم عادل دمحم مصطفً و شركاه  تجدٌد ثالث -  353

    25195428، تارٌخ :  3958  2519/3/8لٌلً السٌد احمد وشركاها  تجدٌد ثالث-ورثه المرحوم عادل دمحم مصطفً -  354

 164841برلم   

 164841برلم       25195428، تارٌخ :  3958  2519/3/8دمحم عادل دمحم مصطفً و شركاه  تجدٌد ثالث -  355

، تارٌخ :  3961  2518/1/11لتصدٌر واالستٌراد محمود احمد العمراوى وشركاه  تجدٌد سادسشركه عمر او ٌتكس ل -  356

 122565برلم       25195428

،  3961  2518/1/11شركة عمر اوٌتكــس لالستٌراد والتصدٌر ) احمد تامر محمود العمراوى وشرٌكته (  تجدٌد سادس -  357

 122565برلم       25195428تارٌخ : 

، تارٌخ :  3961  2518/1/11شركه عمر او ٌتكس للتصدٌر واالستٌراد محمود احمد العمراوى وشركاه  تجدٌد سادس -  358

 122565برلم       25195428

،  3961  2518/1/11شركة عمر اوٌتكــس لالستٌراد والتصدٌر ) احمد تامر محمود العمراوى وشرٌكته (  تجدٌد سادس -  359

 122565برلم       25195428تارٌخ : 

 93815برلم       25195435، تارٌخ :  4556  2518/5/7عطٌة على عٌسى وشرٌكه  التجدٌد الثامن فى  -  365

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 86395برلم       25195423دمحم عباس مرسى السحت  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25195454شطب الرهن ، تارٌخ :   8م دمحم محمود العسال طبما الحكام المانون  5تروبٌل الخدمات البترولٌه منطمه حره  د  -  1

 151136م   برل

    25195454شطب الرهن ، تارٌخ :   8م دمحم محمود العسال طبما الحكام المانون  5تروبٌل الخدمات البترولٌه منطمه حره  د  -  2

 151136برلم   

 132588برلم       25195457العال لتؽلٌؾ االؼذٌه ) هدى السٌد وشرٌكها (  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

 132588برلم       25195457لٌؾ االؼذٌه )هدى السٌد و عاصم حسٌن وشرٌكاهما (  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : العال لتؽ -  4

عدل االسم التجارى الى / العال لتؽلٌؾ االؼذٌه وصناعه الحلوى الجافه بأنواعها ) هدى السٌد وشركاها (  تجدٌد الرهن ،  -  5

 132588برلم       25195457تارٌخ : 

 185665برلم       25195417جد  شطب الرهن ، تارٌخ : الٌو -  6

 185665برلم       25195417شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  7

 185665برلم       25195417الٌوجد  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  8

 185665برلم       25195417ٌع الكٌماوٌات  شطب الرهن ، تارٌخ : شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصن -  9

 185665برلم       25195417الٌوجد  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  15

 185665برلم       25195417شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  11

 185665برلم       25195417والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  شطب الرهن ، تارٌخ :  شركة البدرمانى لالستٌراد -  12

 185665برلم       25195417ال ٌوجد  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  13

 185665برلم       25195417شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  14

 185665برلم       25195417شطب الرهن ، تارٌخ : ال ٌوجد   -  15

 185665برلم       25195417شركة البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكٌماوٌات  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  16

 185665برلم       25195417ال ٌوجد  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  17

 185665برلم       25195417ٌع الكٌماوٌات  شطب الرهن ، تارٌخ : شركه البدرمانى لالستٌراد والتصدٌر وتصن -  18

 185665برلم       25195417ال ٌوجد  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  19
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 بٌع شركات  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 


