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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

عن بٌع  15113برلم  24134122، لٌد فى  44444.444رد ، رأس ماله ،  رجب دمحم حامد دمحم االصالبى  ، تاجر ف -  1

 _المؤجر دمحم مصطفى مصطفى احمد512وتوزٌع وصٌانه االجهزه االلكترونٌه والمحمول ، بجهة : الحى الخامس عشر /عمار رلم 

عن ورشه  15432برلم  24134141، لٌد فى  54444.444حماده عبد هللا سلٌم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 العاشر من رمضان 31/مجاوره  12/عماره  2خراطه ، بجهة : محل رلم 

عن  15441برلم  24134141، لٌد فى  14444.444حنان عبد الشهٌد بولس عبد الشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ر ارضى _المؤجر تالحظ دمحم دمحم عبد الوهابدو 33سنتر مجاوره  43تجاره االدوات المنزلٌة والمنظفات ، بجهة : محل 

عن بٌع و  15443برلم  24134141، لٌد فى  54444.444العجمً لبٌع وصٌانه الموبٌالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 /لطاع ج / الحً العاشر /العاشر من رمضان216صٌانه موبٌالت ، بجهة : دور ارضً المطعه 

، لٌد فى  14444.444دمحم للرحالت الداخلٌه و نمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب محمود احمد علً  -  5

 12هـ /الحً 241عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : لطعه  15464برلم  24134143

عن تجارة مواد  15412برلم  24134114، لٌد فى  144444.444الحدٌدى لتجارة مواد البناء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 تشوٌنات 5المنطمه الصناعٌه أ 21بناء ، بجهة : الدور الثانى لطعه 

عن تورٌد  15415برلم  24134116، لٌد فى  144444.444اٌمن محمود ٌسٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

الهندسٌه والتركٌبات الكهرمٌكانٌكٌه واعمال االحالل وتركٌب مكونات التحكم االلً وتجاره االدوات الكهربائٌه والمٌام بكافه االعمال 

شرلٌه -العاشر من رمضان  mc3-المركز العالمً للتجاره -333والتعدٌل والصٌانه المتكامله فٌما عدا االنترنت ، بجهة : وحده 

 المؤجر امٌره عبدالحمٌد حسن

عن نمل  15442برلم  24134143، لٌد فى  54444.444مكتب عٌد لنمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

(مدخل أ مجاورة 2(عماره )3عمال شركات والرحالت الداخلٌة _واالستثمار العمارى والمماوالت العامه ، بجهة : الوحدة )

 _المؤجر نجالء دمحم دمحم السٌد33

عن تورٌدات  15431برلم  24134112، لٌد فى  54444.444هانً احمد عٌد عٌد الؽرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 المؤجر حمد دمحم ابو العزم 31مجاوره - 43وتصدٌر ، بجهة : لطعه 

عن  15142برلم  24134125، لٌد فى  14444.444عبد الرحمن دمحم عبد الممصود بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 المؤجر دمحم نبٌه سعد- 14/الحً 2مه /منط2ورشه اصالح السٌارات ، بجهة : شمه بالدور االرضً/لطعه 

عن  15114برلم  24134122، لٌد فى  54444.444لاسم ابراهٌم الدسولى حٌدر لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 _المؤجر دمحم فاٌز محمود144/عمارة 5/وحدة 2/مجاورة 23تورٌدات عمومٌه ، بجهة : الحى 

عن تجاره  15114برلم  24134122، لٌد فى  54444.444تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد سعد عبد الحمٌد خلٌل  ،  -  12

الحً العاشر المؤجر السٌد -136ع -11كٌماوٌات وسٌطه ومعالجه المٌاه وتورٌدات عمومٌه والصٌانه العمومٌه ، بجهة : مكتب 

 محمود دمحم دمحم

عن تورٌدات  15116برلم  24134122، لٌد فى  144444.444مفرح كمال جرجس سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 سنتر المدس االردنٌه 1كهربائٌه وعمومٌه ، بجهة : محل رلم 

، لٌد فى  14444.444مكتب دمحم ابراهٌم دمحم على للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

/ثان العاشر 32/مجاورة 2/مدخل 1نمل عمال الشركات ، بجهة : عمارةعن مكتب رحالت داخلٌة و 15451برلم  24134142

 _المؤجر عصمت على محمود
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عن  15414برلم  24134114، لٌد فى  54444.444مصطفى لطفى عبدالرءوؾ ابو العزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 14الحى  11عمارة  35نورٌد مستلزمات المصانع والتركٌبات ، بجهة : شمه 

عن  15411برلم  24134114، لٌد فى  14444.444الؽزالى للمماوالت والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 أ3شمه  12ع  61مماوالت وتورٌدات ، بجهة : مج 

عن تورٌدات  15413برلم  24134115، لٌد فى  21444.444شٌماء سعٌد ابو السعود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ( ابراج االحالم /االردنٌة_المؤجر والء ربٌع عبد العظٌم1مومٌة وانظمه تٌار خفٌؾ ، بجهة : عمارةأ/مدخل )ع

عن تجاره  15425برلم  24134112، لٌد فى  34444.444روضه احمد عبد الكرٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 المؤجر مصطفً محمود دمحم-حً العاشر ال -1لطاع /ج /منطمه  252مالبس جاهزه ، بجهة : لطعه 

عن مكتب تورٌدات  15431برلم  24134122، لٌد فى  54444.444ربٌع دمحم على نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الحى الرابع عشر _المؤجر حاتم عبد الكرٌم احمد 2لطاع هـ منطمه 464عمومٌه ، بجهة : لطعه 

عن سوبر  15122برلم  24134131، لٌد فى  54444.444مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن عبدالنبى مسلم احمد  -  24

 2محل رلم  241لطعه  22ماركت ، بجهة : مج 

عن تورٌدات  15111برلم  24134122، لٌد فى  54444.444دمحم عٌاده عطٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 _الحى العاشر _المؤجر جمال دمحم سلٌمان 13رة عما 2مستلزمات المصانع ، بجهة : شمة 

عن  15454برلم  24134142، لٌد فى  54444.444عبد الرحمن السٌد السٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

  احمددور ارضى _المؤجر السٌد السٌد دمحم44_مجاورة2_عمارة 4تورٌد االدوات الكهربائٌة ومستلزمات المصانع ، بجهة : شمة 

عن محل تجهٌز  15462برلم  24134114، لٌد فى  14444.444محمود احمد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ج الحى الثانى عشر 1لطعه  1وطهى وبٌع ماكوالت ، بجهة : محل رلم 

عن مماوالت  15141برلم  24134122، لٌد فى  244444.444نور للمماوالت والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 / ؼرب الحى العاشر _المؤجر محروس ابراهٌم دمحم12/شمة242وتورٌدات ، بجهة : عمارة 

 24134134، لٌد فى  1444.444مكتب جوزٌؾ ابولس حناوي ابراهٌم للرحالت الداخلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 المؤجر حسن حسن ابراهٌم-12الحً - 3عمارة -3شمه عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة :  15124برلم 

، لٌد فى  14444.444مكتب انتصار عبد الباسط ابراهٌم احمد للنمل والرحالت الداخلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

دمحم  العاشر من رمضان المؤجر طارئ 14الحً -264عن مكتب نمل ورحالت داخلٌه ، بجهة : لطعه  15422برلم  24134111

 جاب هللا

، لٌد  144444.444مكتب دمحم محمود عبدالفتاح دمحم للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 45/ب الدور العلوى مجاورة 24عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات ، بجهة : محل  15463برلم  24134114فى 

 سنتر الشروق

عن مماوالت  15416برلم  24134116، لٌد فى  54444.444احمد ابراهٌم ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  22

 41سنتر الفسطاط التجارى مجاورة  24عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : محل 

ن تجارة ادوات ع 15424برلم  24134111، لٌد فى  14444.444بهاء سٌد زكى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 2عمان سنتر مرحله رلم  15كهربائٌه ، بجهة : محل رلم 

عن مصنع  15432برلم  24134122، لٌد فى  544444.444مٌالد جمال شنوده سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 _المؤجر كرٌمه دمحم شولىلطاع هـ _الحى الرابع عشر 461صناعه مواد ؼذائٌه وصناعه حلوٌات شرلٌه وؼربٌه ، بجهة : لطعه 

عن  15115برلم  24134122، لٌد فى  54444.444احمدعبد اللطٌؾ الشحات عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

مجمع أبو بكر الصدٌك  23/22صناعات بالستٌكٌة ومواد تعبئة وتؽلٌؾ وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : الدور االرضى وحدات 

 الولى _المؤجر ؼندور حسنى عبد الحمٌد_المنطمة الصناعٌة ا
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 24134141، لٌد فى  14444.444مكتب هدى عدلى مصطفى على عبده للرحالت الداخلٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 _المؤجر دمحم احمد دمحم على53مجاوره  145عن مكتب رحالت داخلٌة ، بجهة : شمه دور ارضى لطعه  15445برلم 

عن  15421برلم  24134111، لٌد فى  24444.444عبد الحلٌم دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا عباس  -  33

 المؤجر محمود ٌوسؾ احمد زٌد-العاشر من رمضان - 46محل  53صالون حالله ، بجهة : سنتر االحالم مجاوره 

عن تجارة  15426برلم  24134112، لٌد فى  24444.444عبدهللا دمحم عبدهللا سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 MC3 26المشروع الممام على المطعه  2عمارة  6مواد ؼذائٌه جمله ولطاعى ، بجهة : الوحدة 

عن تورٌد  15423برلم  24134112، لٌد فى  54444.444رؤي فتحً محمود خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 المؤجر احمد السٌد ابراهٌم ابراهٌم- 36مجاوره  23هة : عمار رلم مستلزمات المصانع وخطوط االنتاج ، بج

عن تجاره  15142برلم  24134124، لٌد فى  34444.444الحسٌنً لمطع ؼٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 المؤجر عالء سٌد محمود دمحم-11مجاوره -42لطعه -دور ارضً  1لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : محل 

عن تأجٌر  15143برلم  24134125، لٌد فى  54444.444السٌد احمد السٌد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

المؤجر  لٌلً رزق ؼطاس -45مجاوره -مشروع الشروق سنتر -الدور االول علوي 24سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : وحده 

 البراوي

عن  15443برلم  24134144، لٌد فى  34444.444اجر فرد ، رأس ماله ،  محمود صباح دمحم مصطفً النمٌطً  ، ت -  32

 B3مجمع الشهابى 35ورشه لصٌانه المعدات ، بجهة : الوحدة 

عن تورٌد عماله  15144برلم  24134122، لٌد فى  4444.444تمر الشوادفى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ؼرب الحى العاشر 244عمارة  3ا االمن والحراسه( ، بجهة : شمه داخلٌه وتورٌدات عمومٌه )فٌما عد

 15146برلم  24134124، لٌد فى  254444.444احمد هانً احمد دمحم اسماعٌل المعاملً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

/ لطعه رلم 3شمه عن تجاره صاج بجمٌع انواعه ساخن وبارد ومجلفن وملون وعلب ومواسٌر وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

 المؤجر ماجرٌت منٌر حنا- 22/مجاوره 163

عن خدمات  15444برلم  24134144، لٌد فى  14444.444حسام احمد حسن جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لطاع د ثانً / العاشر من رمضان 14الحً  54محمول ، بجهة : 

 15446برلم  24134141، لٌد فى  14444.444عد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌة الدكتور احمد دمحم الفضل احمد س -  42

_المؤجر شركة االحالم لالنشاء والتعمٌر mc3 41الدور االرضى عماره ب الماسه مول لطعه  4عن صٌدلٌة ، بجهة : وحده 

 وٌمثلها سعٌد عبد المنعم دمحم

عن  15452برلم  24134142، لٌد فى  24444.444س ماله ،  حسن عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأ -  43

 _المؤجر فتحى جابر فرج هللا53مج 133استدٌو تصوٌر ، بجهة : محل بالدور االرضى _لطعة رلم 

عن تسوٌك  15453برلم  24134143، لٌد فى  5444.444الحصرى للتسوٌك العمارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بالحى العاشر جنوب _المؤجر تامر ابراهٌم على 12عماره  6ه عمارى ، بجهة : شم

عن مماوالت عامة  15414برلم  24134115، لٌد فى  144444.444ممدوح حلمى سٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 دمحم ابو شنب_المركز العالمى للتطوٌر العمارى _االردنٌة _المؤجر اٌمان عمر MC3 32_لطعة 435، بجهة : وحدة رلم 

عن تورٌد  15421برلم  24134112، لٌد فى  54444.444محمود فاٌز علٌوه جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 هاٌدى سنتر 44مجاورة  111سلندرات ومنتجات كاوتشون ، بجهة : محل 

عن  15436برلم  24134121 ، لٌد فى 144444.444شافعى لخدمات النمل والبضائع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ط و ى و ن _المؤجر شركة الشافعى 1,2مكتب خدمات النمل والبضائع ، بجهة : مركز الحى االول المبنى االدارى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن مكتبه ،  15145برلم  24134124، لٌد فى  24444.444عٌد وهٌب انٌس جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 _مركز المدٌنه _المؤجر احمد دمحم صالح ابراهٌم 1جرش مول  21بجهة : محل رلم 

، لٌد فى  24444.444المنصور لتورٌدات مهمات االمن الصناعً و مستلزمات المصانع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 15/الحً  6/ شمه 261عن تورٌد مهمات االمن الصناعً و مستلزمات المصانع ، بجهة : عماره  15442برلم  24134141

 العاشر من رمضان

عن كافٌه ، بجهة  15465برلم  24134111، لٌد فى  14444.444امٌره سلٌم احمد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 أ ب (المؤجر مصطفى دمحم على11أ ب ج_14_3_2أ ب _1أب ج_6_5: مول ابو الوفا _محل رلم )

 15433برلم  24134112، لٌد فى  14444.444فرد ، رأس ماله ،  عباس عبد العزٌز صالح شلبً  البالسً  ، تاجر  -  51

الحً العاشر المؤجر  13شمه  114عن مكتب تورٌد وتوظٌؾ عماله داخلٌه ونمل عمال فٌما عدا االمن والحراسه ، بجهة : عماره 

 محمود جمال احمد

عن  15433برلم  24134122، لٌد فى  14444.444نور حسن عبد الحمٌد حسن داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

( ب أسواق المدٌنة _المؤجر اسماء ٌوسؾ عبد الحمٌد 14مماوالت عامه وصٌانه المبانى والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : الوحدة )

 حسن _اٌمان ٌوسؾ عبد الحمٌد حسن

عن  15113برلم  24134123 ، لٌد فى 144444.444محمود حسن عبدالعزٌز سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 المركز العالمى 132المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : محل 

 15462برلم  24134111، لٌد فى  54444.444شٌرٌن سٌؾ الدٌن عبد الحمٌد عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

_المؤجر 43الدور االول علوى /الزهور سنتر مجاورة  115محل  عن تجارة مستلزمات المصانع والتورٌدات المعدنٌه ، بجهة :

 لٌلى رزق ؼطاس

، لٌد فى  14444.444مكتب عادل دمحم اسماعٌل ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

/مجاوره 2العلوى /هاٌدى سنترنموذج ج/الدور  4عن رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : محل  15461برلم  24134111

 _المؤجر عز الدٌن عبد الحلٌم حسن36

عن مكتب  15412برلم  24134116، لٌد فى  14444.444رضا محمود السٌد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 13مجاورة  Bمربع  6عمارة  1نمل بضائع ، بجهة : وحدة 

عن تورٌدات  15434برلم  24134112، لٌد فى  54444.444فرد ، رأس ماله ،  حمدي دمحم ابو العزم سالم  ، تاجر  -  51

 المؤ جر فاتن احمد السٌد زوٌد-دور ارضً  3/مجاوره 43مستلزمات طبٌه ، بجهة : لطعه 

، لٌد فى  14444.444مكتب احمد هاشم دمحم عبد الرحٌم للنمل والرحالت الداخلٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

_الحى الخامس عشر  22عمار رلم  2عن مكتب نمل ورحالت داخلٌة وتورٌدات عامه ، بجهة : وحدة  15141برلم  24134124

 _المؤجر تامر ممدوح السٌد

عن تورٌدات عمومٌه  15112برلم  24134123، لٌد فى  54444.444سامح دمحم سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 المؤجر اٌمن دمحم سعٌد دمحم-MC3-32المركز العالمً التجاري بالمطعه  344لشركات ، بجهة : الوحدومستلزمات المصانع وا

عن تورٌدات  15453برلم  24134142، لٌد فى  54444.444ثائر عبد الباسط دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ارات الشمس _المؤجر محمود عبد الباسط دمحم علىالحى العاشر ؼرب عم 235عمارة  1ومستلزمات مصانع ، بجهة : شمة 

، لٌد فى  14444.444مكتب سعٌد السٌد االمام علً للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لطاع ج /الحً 233عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات ، بجهة : دور ارضً لطعه  15463برلم  24134111

 المؤجر هبه ابراهٌم مصطفً-العاشر 

عن مماوالت  15424برلم  24134116، لٌد فى  144444.444حبٌب عماد حبٌب ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 44نموذج أ الدور العلوى مجاورة  121عامه ، بجهة : محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن معرض بٌع  15143برلم  24134124لٌد فى  ، 54444.444الحمادى دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 _المؤجر وسام احمد صالح الدٌن22/لطعه 24واٌجار سٌارات ، بجهة : مجاورة 

 15144برلم  24134124، لٌد فى  5444.444عبد العزٌز حسنٌن عبد العزٌز صالح على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 الحى االول _االردنٌة _المؤجر حلمى مصطفى ابراهٌم طرطور 14ارة ج وحدة عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة : الماسة مول عم

عن تصنٌع نسٌج  15433برلم  24134141، لٌد فى  56444.444جالل الٌمانى دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 6المنطمه الصناعٌه سى  14دائرى ومستطٌل لحساب الؽٌر ، بجهة : لطعه 

عن تشؽٌل  15461برلم  24134111، لٌد فى  54444.444مام جمعه على سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماعٌل ا -  66

 مجمع تبارن الصناعى 62وتشكٌل المعادن ، بجهة : الوحدة 

عن مماوالت  15413برلم  24134116، لٌد فى  54444.444ناجى عٌادة عٌد هلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 14مجاورة  2مربع  11عمارة  3مومٌه ، بجهة : الوحدة وتورٌدات ع

عن مكتب  15432برلم  24134112، لٌد فى  14444.444رجب عٌد اسماعٌل الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 المؤجر دمحم سعٌد دمحم السٌد الحصري- 44مجاوره -نموذج ذ  4عماره  14تورٌدات عمومٌه ، بجهة : شمه رلم 

عن تشكٌل  15434برلم  24134121، لٌد فى  54444.444نادر صبري نجٌب داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 المؤجر دمحم سٌد عربً حسن Mc2 21لطعه -مول الجوهره  -454وتشؽٌل المعادن واالسطمبات الخفٌفه ، بجهة : الوحده 

عن  15111برلم  24134123، لٌد فى  14444.444،  مصطفً محمود عبد المنعم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  14

المؤجر نهاوند دمحم عبد  13مجاوره -2الدور -4شمه -42تورٌد ونمل عماله داخلٌه فٌما عدا خدمات االمن والحراسه ، بجهة : منزل 

 الفتاح مصطفً

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لعز خلٌفه على الفاضلى وشركاة   شركة  ،  تورٌد العماله الداخلٌه للشركات والمصانع وصٌانه وتنسٌك الحدائك ابو ا -  1

،  15422برلم  24134112،لٌدت فى  14444.444والمسطحات الخضراء فٌما عدا خدمات االمن والحراسه  ،رأس مالها   

تنسٌك الحدائك والمسطحات الخضراء فٌما عدا خدمات االمن والحراسه ، عن تورٌد العماله الداخلٌه للشركات والمصانع وصٌانه و

 لطاع ز الحى الثانى عشر 233بجهة : لطعه 

،لٌدت فى  5444.444اٌمن شبل وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد العماله الداخلٌه فٌما عدا االمن والحراسة   ،رأس مالها    -  2

ؼرب الحى  233عماره  13داخلٌه فٌما عدا االمن والحراسة ، بجهة : شمة ، عن تورٌد العماله ال 15464برلم  24134111

 العاشر _المؤجر اٌمن شبل مبرون

مرفت سمٌر عبدالجواد وشرٌكها   شركة  ،  تشؽٌل وتشكٌل المعادن وتصنٌع االسطمبات ولطع ؼٌار الماكٌنات  ،رأس مالها    -  3

تشؽٌل وتشكٌل المعادن وتصنٌع االسطمبات ولطع ؼٌار الماكٌنات ، ، عن  15411برلم  24134116،لٌدت فى  54444.444

 بمجمع الصناعات الصؽٌرة B3بالمنطمه الصناعٌه  32بجهة : الوحدة الصناعٌه رلم 

 144444.444شركة السٌد دمحم دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،  شحن دولى وتخلٌص جمركى وتبخٌر وتصدٌر   ،رأس مالها    -  4

(الدور االول 115، عن شحن دولى وتخلٌص جمركى وتبخٌر وتصدٌر ، بجهة : وحده ) 15435برلم  24134121،لٌدت فى 

 (_المؤجر لٌلى رزق ؼطاس البراوى43علوى _ بمشروع الزهور سنتر سوق المجاوره)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

والتؽلٌؾ وتوزٌعها داخل  شركة خٌرى دمحم عبد العظٌم وشرٌكٌة   شركة  ،  تصنٌع وانتاج مواسٌر البالستٌن ومواد التعبئه -  5

، عن تصنٌع وانتاج مواسٌر البالستٌن ومواد  15461برلم  24134114،لٌدت فى  64444.444وخارج ج.م.ع   ،رأس مالها   

 المؤجر _شعبان عبد العزٌز احمد 42لطعه  c5التعبئه والتؽلٌؾ وتوزٌعها داخل وخارج ج.م.ع ، بجهة : المنطمه الصناعٌة 

رحمن دمحم سلطان وشرٌكه   شركة  ،  انشاء وبناء مدارس خاصه ودور حضانه)لؽات_عربى (  ،رأس مالها   سٌد عبد ال -  6

، عن انشاء وبناء مدارس خاصه ودور حضانه)لؽات_عربى ( ، بجهة :  15423برلم  24134111،لٌدت فى  254444.444

 _المؤجر عاطؾ حسن دمحم حمام 3الدور االرضى _مجاورة  344فٌال رلم 

 14444.444اشرؾ جابر سلٌمان وشرٌكته   شركة  ،  تصنٌع وانتاج مخبوزات وعجائن وحلوى من عجٌن   ،رأس مالها    -  1

( لطعه 1، عن تصنٌع وانتاج مخبوزات وعجائن وحلوى من عجٌن ، بجهة : محل رلم ) 15112برلم  24134122،لٌدت فى 

 _المؤجر طارق كمال مصطفى34_مجاورة 533

،لٌدت فى  54444.444ؾ عبد الرحٌم ؼازي هلٌل و شركاه   شركة  ،  تشكٌل و تشؽٌل معادن   ،رأس مالها   اشر -  2

 6بالمنطمه الصناعٌه جنوب ؼرب أ 224، عن تشكٌل و تشؽٌل معادن ، بجهة : المطعه  15455برلم  24134142

برلم  24134142،لٌدت فى  144444.444،رأس مالها   ابناء ٌوسؾ ؼنٌمً للمماوالت العامه   شركة  ،  مماوالت عامه    -  3

 11مجاوره  26لطعه  2، عن مماوالت عامه ، بجهة : شمه  15454

عبد هللا عادل سعد شلبى وشرٌكه   شركة  ،  شركة مماوالت عامه تشطٌبات ودٌكور _تورٌدات عمومٌة مستلزمات مصانع    -  14

، عن شركة مماوالت عامه تشطٌبات ودٌكور _تورٌدات  15452برلم  24134143،لٌدت فى  144444.444،رأس مالها   

 _المؤجر ماجد دمحم ابراهٌم 13شمة  2مربع  14مجاورة  12عمومٌة مستلزمات مصانع ، بجهة : عمارة 

،لٌدت فى  12444.444اسامه اشرؾ و شرٌكه   شركة  ،  تورٌد مواد ؼذائٌه وتورٌدات عمومٌه   ،رأس مالها    -  11

 33/مجاوره 212، عن تورٌد مواد ؼذائٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شمه دور ارضً لطعه  15456برلم  24134142

 54444.444دمحم مهدى عبدالمطلب دمحم وشرٌكته   شركة  ،  تجارة وتورٌد المفروشات والمالبس الجاهزة  ،رأس مالها    -  12

 24مجاورة  5/13رٌد المفروشات والمالبس الجاهزة ، بجهة : عمار، عن تجارة وتو 15444برلم  24134141،لٌدت فى 

،لٌدت فى  54444.444احمد محمود موسى دمحم وشرٌكة   شركة  ،  الشحن والتخلٌص جمركى والنمل   ،رأس مالها    -  13

مؤجر العادلى _ال62مجاوره  16عماره  1، عن الشحن والتخلٌص جمركى والنمل ، بجهة : مكتب  15441برلم  24134142

 احمد منصور

برلم  24134131،لٌدت فى  144444.444هانم سعٌد عبدالحكٌم وشرٌكها   شركة  ،  مماوالت عامه  ،رأس مالها    -  14

 11مجاورة  26لطعه  1، عن مماوالت عامه ، بجهة : شمه  15121

ٌة واالستثمار فى مجال الثروة الحٌوانٌة رائد خٌرى حفنى وشرٌكه   شركة  ،  زراعة واستصالح االراضى الصحراو -  15

 12444.444_االنتاج الداجنى _المناحل _ابراج الحمام /الثروة السمكٌة _وتسوٌك المحاصٌل الزراعٌة واالسمده   ،رأس مالها   

ة ، عن زراعة واستصالح االراضى الصحراوٌة واالستثمار فى مجال الثروة الحٌوانٌ 15451برلم  24134143،لٌدت فى 

_االنتاج الداجنى _المناحل _ابراج الحمام /الثروة السمكٌة _وتسوٌك المحاصٌل الزراعٌة واالسمده ، بجهة : شمة دور ارضى 

 _المؤجر عبد الفتاح دمحم الشوادفى5مجاورة 12_فٌال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     24134111، وفى تارٌخ    14435عزت احمد ابوالفتوح دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المبد

تم محو/شطب السجل  تم    24134111، وفى تارٌخ    5231حنان انس عارؾ صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المبد

تم    24134111، وفى تارٌخ    1431حماده دمحم حامد عبدالرحمن ابو عوؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    24134114، وفى تارٌخ    12216اٌمان دمحم سعد شوشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    24134115، وفى تارٌخ    4433نجالء فتحً احمد عزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    24134115، وفى تارٌخ    4433نجالء فتحى احمد عزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل     24134111، وفى تارٌخ    14321حنان رفعت صدلى بولس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد

م محو/شطب السجل  ت   24134121، وفى تارٌخ    3211دمحم راؼب دمحم عبد الممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل     24134122، وفى تارٌخ    14432منى مصطفى دمحم عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم محو المٌد

السجل   تم محو/شطب   24134134، وفى تارٌخ    6142اشرؾ السٌد معوض صبح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    24134134، وفى تارٌخ    3333حسام حسٌن حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   24134142وفً تارٌخ ،   11615سبك لٌده برلم  مروة دمحم عبدالعزٌز عبدالؽفار  تاجر فرد ،، -  1

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134142وفً تارٌخ ،   14351امٌر احمد دمحم احمد بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   254444.444ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134142وفً تارٌخ ،   12321دمحم محمود زكى دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 3 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 التأشٌر:     24134144وفً تارٌخ ،   13611،، سبك لٌده برلم اسامه دمحم السٌد دمحم  تاجر فرد  -  4

 جنٌه   144444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     24134144وفً تارٌخ ،   3346سمٌر عزت دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1444444.444المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   24134143وفً تارٌخ ،   3325الحدٌدى لتجارة وتورٌد مواد البناء  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24134111وفً تارٌخ ،   13142ؽفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالرازق شعبان عبدالرازق عبدال -  1

 جنٌه   54444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134111وفً تارٌخ ،   1312محمود حسن عبده عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   244444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24134114وفً تارٌخ ،   14322ابراهٌم على ابراهٌم سالم عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     24134114وفً تارٌخ ،   6322ح احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم دمحم فصٌ -  14

 جنٌه   54444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134114وفً تارٌخ ،   5315عصام دمحم اسماعٌل موسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24134115وفً تارٌخ ،   12443عبدالمنعم السٌد عٌد مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134115وفً تارٌخ ،   14322حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد شحاته رفاعى  -  13

 جنٌه   1444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صؾ تم تعدٌل رأس المال , و  24134115وفً تارٌخ ،   14231سحر محمود دمحم دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134125وفً تارٌخ ،   15433جالل الٌمانى دمحم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134125وفً تارٌخ ،   3354لسٌد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سٌد عبدالهادي ا -  16

 جنٌه   14444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصؾ تم تعدٌل رأس المال   24134122وفً تارٌخ ،   11516سعٌد زؼلول فٌلٌب بطرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   254444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134122وفً تارٌخ ،   14112دمحم دمحم عثمان عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24134123وفً تارٌخ ،   14333 حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم زكى حبٌب دمحم -  13

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل العنوان ,  24134141وفً تارٌخ  14131ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرازق عبدهللا على سلٌمان البمر -  1

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طوخ العبادله ملن/دمحم حسن كرٌم السٌد بنشاط مكتب رحالت ونمل عمال

وفً تارٌخ  15446مكتب محمود احمد محمود سوٌلم للرحالت ونمل العمال الداخلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ملن/دمحم على سٌد 54بلون أ مجاورة  11عمار  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل  24134141

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134141وفً تارٌخ  1224عبد العلٌم عبدالعزٌز دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ملن /سها احمد نصرهللا mc2 13مشروع نجوم الصفا  دور ارضى نموذج ب 6الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134141وفً تارٌخ  15432حماده عبد هللا سلٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 العاشر من رمضان  31/مجاوره  12/عماره  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134141وفً تارٌخ  15433رد ،  سبك لٌده برلم    جالل الٌمانى دمحم عٌسى ، تاجر ف -  5

 6المنطمه الصناعٌه سى  14الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134143وفً تارٌخ  15442مكتب عٌد لنمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 _المؤجر نجالء دمحم دمحم السٌد33(مدخل أ مجاورة 2)(عماره 3الـتأشٌر:   ، الوحدة )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134144وفً تارٌخ  15444حسام احمد حسن جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لطاع د ثانً / العاشر من رمضان  14الحً  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24134144وفً تارٌخ  15443د ،  سبك لٌده برلم    محمود صباح دمحم مصطفً النمٌطً ، تاجر فر -  2

 B3مجمع الشهابى 35وصؾ الـتأشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  24134141وفً تارٌخ  15441حنان عبد الشهٌد بولس عبد الشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 دور ارضى _المؤجر تالحظ دمحم دمحم عبد الوهاب  33ه سنتر مجاور 43وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

وفً تارٌخ  15442المنصور لتورٌدات مهمات االمن الصناعً و مستلزمات المصانع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 العاشر من رمضان  15/الحً  6/ شمه 261تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره  24134141

تم تعدٌل العنوان ,  24134141وفً تارٌخ  15443عجمً لبٌع وصٌانه الموبٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ال -  11

 /لطاع ج / الحً العاشر /العاشر من رمضان 216وصؾ الـتأشٌر:   ، دور ارضً المطعه 

 24134141وفً تارٌخ  15445لم    مكتب هدى عدلى مصطفى على عبده للرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  12

 _المؤجر دمحم احمد دمحم على 53مجاوره  145تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه دور ارضى لطعه 

تم تعدٌل  24134141وفً تارٌخ  15446صٌدلٌة الدكتور احمد دمحم الفضل احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

_المؤجر شركة االحالم لالنشاء mc3 41الدور االرضى عماره ب الماسه مول لطعه  4أشٌر:   ، وحده العنوان , وصؾ الـت

 والتعمٌر وٌمثلها سعٌد عبد المنعم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134142وفً تارٌخ  15453ثائر عبد الباسط دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الحى العاشر ؼرب عمارات الشمس _المؤجر محمود عبد الباسط دمحم على  235عمارة  1الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  24134142وفً تارٌخ  6634مصطفى صالح عبد الفضٌل عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وجلى الجرانٌت والرخام  فدان بنشاط تصنٌع وتمطٌع244المنطمه الصناعٌة  152وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  24134142وفً تارٌخ  15454عبد الرحمن السٌد السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 دور ارضى _المؤجر السٌد السٌد دمحم احمد 44_مجاورة2_عمارة 4وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة 

وفً تارٌخ  15451ت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب دمحم ابراهٌم دمحم على للرحال -  11

 /ثان العاشر _المؤجر عصمت على محمود 32/مجاورة 2/مدخل 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارة 24134142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24134142فً تارٌخ و 15452حسن عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 _المؤجر فتحى جابر فرج هللا 53مج 133وصؾ الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضى _لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134143وفً تارٌخ  3116اشرؾ احمد دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 مجمع مبارن الصناعى _ بملن سلٌمان معوض سلٌمان ( H125الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134143وفً تارٌخ  14111محفوظه ابو المجد زٌدان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 MC112_لطعه 1(ارضى _مول االمل 132_131الـتأشٌر:   ، اضافه المحلٌن )

وفً تارٌخ  15464لرحالت الداخلٌه و نمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب محمود احمد علً دمحم ل -  21

  12هـ /الحً 241تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه  24134143

 تم تعدٌل العنوان , 24134143وفً تارٌخ  14526دمحم عبد العزٌز دمحم بسٌونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 (_بملن موسى دمحم موسى الطنطاوى 15(الدور الثانى علوى مكتب )2444وصؾ الـتأشٌر:   ، سٌنكو )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134143وفً تارٌخ  15453الحصرى للتسوٌك العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ابراهٌم على  بالحى العاشر جنوب _المؤجر تامر 12عماره  6الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  24134111وفً تارٌخ  15462شٌرٌن سٌؾ الدٌن عبد الحمٌد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 _المؤجر لٌلى رزق ؼطاس 43الدور االول علوى /الزهور سنتر مجاورة  115العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

وفً تارٌخ  15463رحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب سعٌد السٌد االمام علً لل -  25

 المؤجر هبه ابراهٌم مصطفً -لطاع ج /الحً العاشر  233تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، دور ارضً لطعه  24134111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134111وفً تارٌخ  15461اسماعٌل امام جمعه على سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 مجمع تبارن الصناعى 62الـتأشٌر:   ، الوحدة 

وفً تارٌخ  15461مكتب عادل دمحم اسماعٌل ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

_المؤجر عز 36/مجاوره 2وذج ج/الدور العلوى /هاٌدى سنترنم 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل  24134111

 الدٌن عبد الحلٌم حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134111وفً تارٌخ  15465امٌره سلٌم احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 جر مصطفى دمحم على أ ب (المؤ11أ ب ج_14_3_2أ ب _1أب ج_6_5الـتأشٌر:   ، مول ابو الوفا _محل رلم )

وفً تارٌخ  15463مكتب دمحم محمود عبدالفتاح دمحم للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 سنتر الشروق 45/ب الدور العلوى مجاورة 24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل  24134114

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134114وفً تارٌخ  15462 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد ابراهٌم دمحم -  34

 ج الحى الثانى عشر 1لطعه  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134114وفً تارٌخ  15411الؽزالى للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 أ 3شمه  12ع  61، مج الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134114وفً تارٌخ  15412الحدٌدى لتجارة مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 تشوٌنات 5المنطمه الصناعٌه أ 21الـتأشٌر:   ، الدور الثانى لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  24134114وفً تارٌخ  15414برلم    مصطفى لطفى عبدالرءوؾ ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  33

 14الحى  11عمارة  35وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  24134115وفً تارٌخ  2262عمرو عبدالمنعم احمد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ق الجمله _ بملن دمحم ابراهٌم على ابراهٌم (المرحله الرابعة _اسوا35وصؾ الـتأشٌر:   ، مكتب رلم )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134115وفً تارٌخ  14661فوزى السعٌد عطٌه مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بملن حسٌن عز الدٌن ابو الوفا حسٌن -االردنٌه العاشر من رمضان -جرش مول مرحله اولً  14الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134115وفً تارٌخ  15414ممدوح حلمى سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 _المركز العالمى للتطوٌر العمارى _االردنٌة _المؤجر اٌمان عمر دمحم ابو شنب MC3 32_لطعة 435الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134115وفً تارٌخ  15413سبك لٌده برلم      شٌماء سعٌد ابو السعود على ، تاجر فرد ، -  31

 ( ابراج االحالم /االردنٌة_المؤجر والء ربٌع عبد العظٌم 1الـتأشٌر:   ، عمارةأ/مدخل )

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 24134116وفً تارٌخ  2165خالد احمد عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 العاشر من رمضان / بملن احمد عبد الرحمن علً سلطان  2شمه  12لطعه  12الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134116وفً تارٌخ  14564دمحم مصطفى على عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 عٌه الثانٌه ملن/البال الطنطاوى/ب مجمع الفرسان المنطمه الصنا23الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134116وفً تارٌخ  13544جمٌل احمد المؽاورى رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ملن/ خالد ولٌد عبدالونٌس 11مجاورة  224الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134116وفً تارٌخ  15412    رضا محمود السٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  41

  13مجاورة  Bمربع  6عمارة  1الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24134116وفً تارٌخ  15413ناجى عٌادة عٌد هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 14مجاورة  2مربع  11عمارة  3، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134116وفً تارٌخ  15416دمحم احمد ابراهٌم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 41سنتر الفسطاط التجارى مجاورة  24الـتأشٌر:   ، محل 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 24134116وفً تارٌخ  15424حبٌب عماد حبٌب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 44نموذج أ الدور العلوى مجاورة  121الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134116وفً تارٌخ  15415اٌمن محمود ٌسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 عبدالحمٌد حسن شرلٌه المؤجر امٌره-العاشر من رمضان  mc3-المركز العالمً للتجاره -333الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24134111وفً تارٌخ  15424بهاء سٌد زكى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 2عمان سنتر مرحله رلم  15، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24134111وفً تارٌخ  15421رضا عباس عبد الحلٌم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المؤجر محمود ٌوسؾ احمد زٌد-العاشر من رمضان - 46محل  53وصؾ الـتأشٌر:   ، سنتر االحالم مجاوره 

وفً تارٌخ  15422مكتب انتصار عبد الباسط ابراهٌم احمد للنمل والرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 العاشر من رمضان المؤجر طارئ دمحم جاب هللا  14الحً -264الـتأشٌر:   ، لطعه  تم تعدٌل العنوان , وصؾ 24134111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134112وفً تارٌخ  15426عبدهللا دمحم عبدهللا سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 MC3 26المشروع الممام على المطعه  2عمارة  6الـتأشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134112وفً تارٌخ  15434حمدي دمحم ابو العزم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 المؤ جر فاتن احمد السٌد زوٌد-دور ارضً  3/مجاوره 43الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134112وفً تارٌخ  15423رؤي فتحً محمود خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 المؤجر احمد السٌد ابراهٌم ابراهٌم - 36مجاوره  23الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134112وفً تارٌخ  15421محمود فاٌز علٌوه جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 هاٌدى سنتر 44مجاورة  111الـتأشٌر:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل  24134112وفً تارٌخ  15433باس عبد العزٌز صالح شلبً  البالسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  53

 الحً العاشر المؤجر محمود جمال احمد 13شمه  114العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134112وفً تارٌخ  15432رجب عٌد اسماعٌل الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 المؤجر دمحم سعٌد دمحم السٌد الحصري- 44مجاوره -نموذج ذ  4عماره  14الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134112وفً تارٌخ  15431هانً احمد عٌد عٌد الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 المؤجر حمد دمحم ابو العزم 31ره مجاو- 43الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134112وفً تارٌخ  15425روضه احمد عبد الكرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 المؤجر مصطفً محمود دمحم-الحً العاشر  -1لطاع /ج /منطمه  252الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  24134121وفً تارٌخ  15436تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شافعى لخدمات النمل والبضائع ، -  51

 ط و ى و ن _المؤجر شركة الشافعى  1,2وصؾ الـتأشٌر:   ، مركز الحى االول المبنى االدارى 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24134121وفً تارٌخ  3211دمحم راؼب دمحم عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 54هـ مجاوره 6الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134121وفً تارٌخ  3211دمحم راؼب دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن دمحم راؼب دمحم عبد الممصود  54هـ سنتر المجاوره  4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134121وفً تارٌخ  15434ب داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادر صبري نجٌ -  64

 المؤجر دمحم سٌد عربً حسن Mc2 21لطعه -مول الجوهره  -454الـتأشٌر:   ، الوحده 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 24134122وفً تارٌخ  11565دمحم مجدى محفوظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 (عبد الصبور _بنشاط ورشه خراطه 5الـتأشٌر:   ، كفر العلو كورنٌش النٌل بجوار الجامع ش )

تم تعدٌل  24134122وفً تارٌخ  3614مكتب رحالت اشرؾ ابراهٌم عزمى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن دمحم السٌد مصطفى  53ة هاٌدى سنتر مجاور 14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  3614مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال اشرؾ ابراهٌم عزمى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن دمحم السٌد مصطفى  53هاٌدى سنتر مجاورة  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  24134122

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134122وفً تارٌخ  15432لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌالد جمال شنوده س -  64

 لطاع هـ _الحى الرابع عشر _المؤجر كرٌمه دمحم شولى 461الـتأشٌر:   ، لطعه 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 24134122وفً تارٌخ  15141نور للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 / ؼرب الحى العاشر _المؤجر محروس ابراهٌم دمحم 12/شمة242الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  24134122وفً تارٌخ  15433نور حسن عبد الحمٌد حسن داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 وسؾ عبد الحمٌد حسن _اٌمان ٌوسؾ عبد الحمٌد حسن ( ب أسواق المدٌنة _المؤجر اسماء 14ٌوصؾ الـتأشٌر:   ، الوحدة )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24134122وفً تارٌخ  15431ربٌع دمحم على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الحى الرابع عشر _المؤجر حاتم عبد الكرٌم احمد  2لطاع هـ منطمه 464، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134122وفً تارٌخ  15144 على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تمر الشوادفى دمحم -  62

 ؼرب الحى العاشر 244عمارة  3الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  24134124وفً تارٌخ  15144عبد العزٌز حسنٌن عبد العزٌز صالح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الحى االول _االردنٌة _المؤجر حلمى مصطفى ابراهٌم طرطور  14ـتأشٌر:   ، الماسة مول عمارة ج وحدة العنوان , وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134124وفً تارٌخ  12314دمحم عبدالسالم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لعاشر من رمضان بملن / دمحم عماد الدٌن احمدا c2بالمنطمه الصناعٌه - 64الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  24134124وفً تارٌخ  15146احمد هانً احمد دمحم اسماعٌل المعاملً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 المؤجر ماجرٌت منٌر حنا- 22/مجاوره 163/ لطعه رلم 3, وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134124وفً تارٌخ  15142السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     الحسٌنً لمطع ؼٌار -  12

 المؤجر عالء سٌد محمود دمحم-11مجاوره -42لطعه -دور ارضً  1الـتأشٌر:   ، محل 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 24134124وفً تارٌخ  15145عٌد وهٌب انٌس جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 _مركز المدٌنه _المؤجر احمد دمحم صالح ابراهٌم  1جرش مول  21الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134124وفً تارٌخ  15143الحمادى دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ح الدٌن _المؤجر وسام احمد صال22/لطعه 24الـتأشٌر:   ، مجاورة 

وفً تارٌخ  15141مكتب احمد هاشم دمحم عبد الرحٌم للنمل والرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 _الحى الخامس عشر _المؤجر تامر ممدوح السٌد  22عمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، وحدة  24134124

تم تعدٌل العنوان ,  24134125وفً تارٌخ  15142صود بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحمن دمحم عبد المم -  16

 المؤجر دمحم نبٌه سعد- 14/الحً 2/منطمه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه بالدور االرضً/لطعه 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 24134125وفً تارٌخ  15143السٌد احمد السٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 المؤجر  لٌلً رزق ؼطاس البراوي -45مجاوره -مشروع الشروق سنتر -الدور االول علوي 24الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  24134122وفً تارٌخ  15114لاسم ابراهٌم الدسولى حٌدر لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 _المؤجر دمحم فاٌز محمود 144/عمارة 5/وحدة 2اورة /مج23وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134122وفً تارٌخ  14112دمحم دمحم عثمان عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 المركز العالمى االردنٌة _بملن عٌد دمحم مصٌلحى  124الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  24134122وفً تارٌخ  15115عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمدعبد اللطٌؾ الشحات  -  24

مجمع أبو بكر الصدٌك _المنطمة الصناعٌة االولى _المؤجر ؼندور حسنى  23/22وصؾ الـتأشٌر:   ، الدور االرضى وحدات 

 عبد الحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24134122وفً تارٌخ  15111رلم    دمحم عٌاده عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  21

 _الحى العاشر _المؤجر جمال دمحم سلٌمان  13عمارة  2، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134122وفً تارٌخ  15116مفرح كمال جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 المدس االردنٌهسنتر  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134122وفً تارٌخ  15113رجب دمحم حامد دمحم االصالبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 _المؤجر دمحم مصطفى مصطفى احمد 512الـتأشٌر:   ، الحى الخامس عشر /عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134122وفً تارٌخ  15114برلم     السٌد سعد عبد الحمٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  24

 الحً العاشر المؤجر السٌد محمود دمحم دمحم-136ع -11الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24134123وفً تارٌخ  15112سامح دمحم سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 المؤجر اٌمن دمحم سعٌد دمحم-MC3-32مركز العالمً التجاري بالمطعه ال 344، الوحد

تم تعدٌل العنوان ,  24134123وفً تارٌخ  15113محمود حسن عبدالعزٌز سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 المركز العالمى  132وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  24134123وفً تارٌخ  15111د ،  سبك لٌده برلم    مصطفً محمود عبد المنعم عطٌه ، تاجر فر -  21

 المؤجر نهاوند دمحم عبد الفتاح مصطفً 13مجاوره -2الدور -4شمه -42وصؾ الـتأشٌر:   ، منزل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 24134134وفً تارٌخ  15124مكتب جوزٌؾ ابولس حناوي ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 المؤجر حسن حسن ابراهٌم -12الحً - 3عمارة -3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134134وفً تارٌخ  14345ابراهٌم دمحم سلٌم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ٌن دمحم دمحم عامر (_ بملن بسمة محى الد3(منطمه)3(محل )16الـتأشٌر:   ، الحى )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134131وفً تارٌخ  12415دمحم ساٌح لتجارة االحذٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 المرحله الرابعه االردنٌه 22الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24134131ارٌخ وفً ت 15122حسٌن عبدالنبى مسلم احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 2محل رلم  241لطعه  22وصؾ الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134131وفً تارٌخ  5444مرٌم ٌوسؾ حنا نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الحى الثالث 134عمار  12الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134131وفً تارٌخ  5444، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرٌم ٌوسؾ حنا نصرهللا  -  33

 الحى الثالث 134عمار  12الـتأشٌر:   ، مجاورة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134141وفً تارٌخ  1224عبد العلٌم عبدالعزٌز دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات عامه و تركٌبات كهربائٌه و كهرومٌكانٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134142وفً تارٌخ  12321دمحم محمود زكى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ستلزمات سٌاراتالتأشٌر:  اصبح النشاط تجاره كاوتش وم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134144وفً تارٌخ  5554علٌوه جوده ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اصبح النشاط معرض بٌع وشراء واستبدال السٌارات وتجارة لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134141وفً تارٌخ  3443م   السٌد عبدالممصود دمحم حارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  4

 التأشٌر:  اضافه نشاط تركبٌات كهربائٌه

تم تعدٌل 24134142وفً تارٌخ  15413عبد الرحمن صالح الدٌن دمحم سعٌد العبساوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 ربائٌة والدواٌه االلكترونٌه وتصنٌع اللمبات الموفره للطالهالنشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط تصنٌع الفٌشه والبرٌزة الكه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134143وفً تارٌخ  3116اشرؾ احمد دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اصبح النشاط تصنٌع لطع ؼٌار المصانع ولحام الخوص وتصنٌع اسطمبات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134111وفً تارٌخ  1312رحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود حسن عبده عبدال -  1

 التأشٌر:  اصبح النشاط/ توزٌع زٌوت والشحومات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134114وفً تارٌخ  5315عصام دمحم اسماعٌل موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تؽلٌؾاصبح النشاط تعبئه و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134116وفً تارٌخ  2165خالد احمد عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

ٌخ وفً تار 1322مكتب نادٌه حلمى دمحم ابو الخٌر للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط نمل عمال الشركات24134111

تم تعدٌل النشاط , 24134111وفً تارٌخ  1322مكتب رحالت داخلٌة نادٌه حلمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط نمل عمال الشركات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134111وفً تارٌخ  1322، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌة حلمى دمحم ابو الخٌر  -  12

 اضافه نشاط نمل عمال الشركات

وفً تارٌخ  12312مكتب رحالت رٌهام رضا سعٌد للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اصبح النشاط/ مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركاتتم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134112

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134112وفً تارٌخ  12312رٌهام رضا سعٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اصبح النشاط/ مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134122وفً تارٌخ  13211بك لٌده برلم   صبرى سعٌد على على ، تاجر فرد ،  س -  15

 اضافه نشاط مكافحة الحشرات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134124وفً تارٌخ  12314دمحم عبدالسالم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اصبح النشاط تصنٌع مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134125وفً تارٌخ  15433ل الٌمانى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جال -  11

 اصبح النشاط تصنٌع نسٌج دائري ومستطٌل

:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر24134122وفً تارٌخ  3331اسامة دمحم سعد عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تجارة االثاث والتورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134123وفً تارٌخ  13222هانى فؤاد دمحم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 اضافه نشاط نمل وتورٌدات عمومٌه

وفً تارٌخ  4541سبك لٌده برلم   مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات صبري امٌن امٌن دمحم ، تاجر فرد ،   -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح النشاط مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات24134134

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134134وفً تارٌخ  4541صبري امٌن امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لٌه ونمل عمال الشركاتاصبح النشاط مكتب رحالت داخ

تم تعدٌل النشاط 24134134وفً تارٌخ  4541مكتب رحالت داخلٌة صبرى امٌن امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 , وصؾ التأشٌر:  اصبح النشاط مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 

وفً تارٌخ  15463مكتب دمحم محمود عبدالفتاح دمحم للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24134114

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134112خ وفً تارٌ 15426عبدهللا دمحم عبدهللا سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 11 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 24134124وفً تارٌخ  15143الحمادى دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم 24134134وفً تارٌخ  15124مكتب جوزٌؾ ابولس حناوي ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134144وفً تارٌخ  15443محمود صباح دمحم مصطفً النمٌطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134142وفً تارٌخ  15452حسن عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134115وفً تارٌخ  15413شٌماء سعٌد ابو السعود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15422فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب انتصار عبد الباسط ابراهٌم احمد للنمل والرحالت الداخلٌه ، تاجر  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24134111

تم 24134124وفً تارٌخ  15141مكتب احمد هاشم دمحم عبد الرحٌم للنمل والرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134122وفً تارٌخ  15116رجس سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مفرح كمال ج -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134141وفً تارٌخ  15441حنان عبد الشهٌد بولس عبد الشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15442همات االمن الصناعً و مستلزمات المصانع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المنصور لتورٌدات م -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24134141

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134121وفً تارٌخ  15434نادر صبري نجٌب داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134122وفً تارٌخ  15111دمحم عٌاده عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134114وفً تارٌخ  15462محمود احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134112وفً تارٌخ  15421ٌوه جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود فاٌز عل -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134124وفً تارٌخ  15142الحسٌنً لمطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134124وفً تارٌخ  15145، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌد وهٌب انٌس جاب هللا -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134123وفً تارٌخ  15111مصطفً محمود عبد المنعم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134144وفً تارٌخ  15444فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام احمد حسن جاد هللا ، تاجر -  24

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  15451مكتب دمحم ابراهٌم دمحم على للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24134142

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134111وفً تارٌخ  15465ٌره سلٌم احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ام -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134112وفً تارٌخ  15434حمدي دمحم ابو العزم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24134125وفً تارٌخ  15142 عبد الممصود بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن دمحم -  24

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24134122وفً تارٌخ  15115احمدعبد اللطٌؾ الشحات عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134141وفً تارٌخ  15433الٌمانى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جالل  -  26

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15461مكتب عادل دمحم اسماعٌل ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ24134111

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134112وفً تارٌخ  15423رؤي فتحً محمود خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134121وفً تارٌخ  15436شافعى لخدمات النمل والبضائع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134131وفً تارٌخ  5444مرٌم ٌوسؾ حنا نصرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134111وفً تارٌخ  15461اسماعٌل امام جمعه على سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134111وفً تارٌخ  15424هاء سٌد زكى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ب -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134122وفً تارٌخ  15144تمر الشوادفى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134123وفً تارٌخ  15112، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح دمحم سعٌد دمحم -  34

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15463مكتب سعٌد السٌد االمام علً للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24134111

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134116وفً تارٌخ  15416دمحم احمد ابراهٌم ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134116وفً تارٌخ  15424حبٌب عماد حبٌب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24134112وفً تارٌخ  15433بد العزٌز صالح شلبً  البالسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عباس ع -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم 24134141وفً تارٌخ  15445مكتب هدى عدلى مصطفى على عبده للرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134142وفً تارٌخ  15454عبد الرحمن السٌد السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134114وفً تارٌخ  15411الؽزالى للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134116وفً تارٌخ  15415اٌمن محمود ٌسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24134124وفً تارٌخ  15144عبد العزٌز حسنٌن عبد العزٌز صالح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 صؾ التأشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134122وفً تارٌخ  15114السٌد سعد عبد الحمٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15464مكتب محمود احمد علً دمحم للرحالت الداخلٌه و نمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24134143

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134114وفً تارٌخ  15412الحدٌدى لتجارة مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع24134122وفً تارٌخ  15431ربٌع دمحم على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134131وفً تارٌخ  15122حسٌن عبدالنبى مسلم احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا24134141وفً تارٌخ  15432حماده عبد هللا سلٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134143وفً تارٌخ  15442مكتب عٌد لنمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134115وفً تارٌخ  15414ممدوح حلمى سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134111وفً تارٌخ  15421رضا عباس عبد الحلٌم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134141وفً تارٌخ  15443العجمً لبٌع وصٌانه الموبٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134125وفً تارٌخ  15143السٌد احمد السٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134122وفً تارٌخ  15114ر لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لاسم ابراهٌم الدسولى حٌد -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24134114وفً تارٌخ  15414مصطفى لطفى عبدالرءوؾ ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134112وفً تارٌخ  15425احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    روضه احمد عبد الكرٌم -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134123وفً تارٌخ  15113محمود حسن عبدالعزٌز سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24134141وفً تارٌخ  15446الفضل احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌة الدكتور احمد دمحم  -  53

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134116وفً تارٌخ  15412رضا محمود السٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134116وفً تارٌخ  15413ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناجى عٌادة عٌد هل -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134112وفً تارٌخ  15432رجب عٌد اسماعٌل الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134143وفً تارٌخ  15453د ،  سبك لٌده برلم   الحصرى للتسوٌك العمارى ، تاجر فر -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134112وفً تارٌخ  15431هانً احمد عٌد عٌد الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134122وفً تارٌخ  15432لٌده برلم   مٌالد جمال شنوده سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك  -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134122وفً تارٌخ  15141نور للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24134142وفً تارٌخ  15453م   ثائر عبد الباسط دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24134111وفً تارٌخ  15462شٌرٌن سٌؾ الدٌن عبد الحمٌد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134122وفً تارٌخ  15433لٌده برلم   نور حسن عبد الحمٌد حسن داود ، تاجر فرد ،  سبك  -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24134124وفً تارٌخ  15146احمد هانً احمد دمحم اسماعٌل المعاملً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24134122وفً تارٌخ  15113،  سبك لٌده برلم   رجب دمحم حامد دمحم االصالبى ، تاجر فرد  -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: الٌوسؾ للتورٌدات العامه و التركٌبات  1224م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت24134141،  فى تارٌخ :   -  1

 الكهربائٌه و الكهرومٌكانٌن  

الى: مؤسسه الجوكر لتجاره الكاوتش  12321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24134142،  فى تارٌخ :   -  2

 ومستلزمات السٌارات  

 الى: الرواد للزٌوت والشحومات   1312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24134111ى تارٌخ : ،  ف  -  3

 الى: الفٌصلٌة لالستٌراد   5533تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24134111،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: المصرٌه للتعبئه والتؽلٌؾ   5315ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال24134114،  فى تارٌخ :   -  5

الى: مكتب نادٌه حلمى دمحم ابو الخٌر للرحالت  1322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24134111،  فى تارٌخ :   -  6

 الداخلٌه ونمل عمال الشركات  

الى: مكتب رحالت رٌهام رضا سعٌد  12312مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم24134112،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  

 الى: هاى كنترول سٌرفس   13211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24134122،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الهدى لالثاث والتورٌدات العمومٌة   3331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24134122،  فى تارٌخ :   -  3

الى: مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال  4541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24134134،  فى تارٌخ :   -  14

 شركات صبري امٌن امٌن دمحم  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 22 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    24134142، وفى تارٌخ    13215شركه ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2413/1/2فى 1535محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

  ــــــــــــــــــــــ   

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  24134144وفً تارٌخ   ، 14244دمحم بكر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس المال , وصؾ تم تعدٌ 24134144وفً تارٌخ   ، 14244دمحم بكر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  24134141وفً تارٌخ   ، 13145ولٌد سٌد دمحم مصطفى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

  جنٌه  1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24134141وفً تارٌخ   ، 13241على فتحى طه عاصم وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   4444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24134141،   وفً تارٌخ 13241علً فتحً طه عاصم و شركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   4444444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24134111وفً تارٌخ   ، 3444ناصر منٌر عزٌز موسى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2144444.444ا ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال  24134111وفً تارٌخ   ، 3444جرجس جرجس مٌخائٌل وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2144444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  24134111وفً تارٌخ   ، 3444رلم ،ناصر منٌر عزٌز موسى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  2

 جنٌه   2144444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  24134111وفً تارٌخ   ، 3444جرجس جرجس مٌخائٌل وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2144444.444لمال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس  24134124وفً تارٌخ   ، 2144امٌر سمٌر محمود دمحم رفعت وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   45444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24134124وفً تارٌخ   ، 2144ركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة البال احمد ابراهٌم وش -  11

 جنٌه   45444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  24134125وفً تارٌخ   ، 1122شركة مٌالد نجٌب سالمه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1444444.444لمال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ا

عبدهللا طاهر مندوه النادى وشرٌكٌه خلٌل جالل جوده دمحم وكامل الؽرٌب الؽرٌب عبده لندٌل شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  13

تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها    تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر: 24134134وفً تارٌخ   ، 14335برلم ،

 جنٌه   344444.444،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  24134142وفً تارٌخ  13215شركه ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 A5(بالمنطمه الصناعٌه 254المطعه الصناعٌه رلم ) العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134142وفً تارٌخ  12114رٌان احمد دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 / االردنٌه   1/ وحده رلم  2الـتأشٌر:   ، مجمع عبد الممصود /عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24134142وفً تارٌخ  12114ة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    رٌان احمد دمحم وشرٌكه ، توصٌ -  3

  3مجمع  2ملٌون م 6نموذج ج / المنطمه الجنوبٌه  214الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

دٌل تم تع 24134114وفً تارٌخ  5632هوٌده دمحم رشاد عبدالرحمن و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 _المؤجر اشرؾ دمحم دمحم حسن  6بالمنطمة الصناعٌة سى  44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل  24134114وفً تارٌخ  5632هوٌده دمحم رشاد عبدالرحمن و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 _المؤجر اشرؾ دمحم دمحم حسن  6اعٌة سى بالمنطمة الصن 44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان  24134122وفً تارٌخ  12454محمود احمد خلٌل بدوى وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

  3مدخل أ المصرٌة سنتر  23, وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

دمحم وكامل الؽرٌب الؽرٌب عبده لندٌل ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها عبدهللا طاهر مندوه النادى وشرٌكٌه خلٌل جالل جوده  -  1

(المنطمه 555تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الدور االول علوى _لطعه ) 24134134وفً تارٌخ  14335برلم    

 6الصناعٌة جنوب ؼرب أ

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

شركه ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصنٌع جمٌع انواع الكرتون المضلع والمنتجات الولٌه  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24134142وفً تارٌخ  13215والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ح النشاط تشؽٌل وتشكٌل معادن وتورٌدات عدد وادوات واالت ولطع ؼٌار سمر عبدالحكٌم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اصب -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24134143وفً تارٌخ  13311ومستلزمات مصانع ،  سبك لٌدها برلم   

لامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع هوٌده دمحم رشاد عبدالرحمن و شركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر وا -  3

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134114وفً تارٌخ  5632منتجات االلبان بكافه انواعها والمواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

مصنع لتصنٌع  هوٌده دمحم رشاد عبدالرحمن و شركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر والامه وتشؽٌل -  4

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24134114وفً تارٌخ  5632منتجات االلبان بكافه انواعها والمواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

باغ ناصر منٌر عزٌز موسى وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر وتجاره جمٌع المواد الكٌماوٌه واالص -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24134111وفً تارٌخ  3444والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

جرجس جرجس مٌخائٌل وشرٌكٌه ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر وتجاره جمٌع المواد الكٌماوٌه واالصباغ  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24134111وفً تارٌخ  3444برلم   والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها 

ناصر منٌر عزٌز موسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر وتجاره جمٌع المواد الكٌماوٌه واالصباغ  -  1

 دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تع24134111وفً تارٌخ  3444والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

جرجس جرجس مٌخائٌل وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر وتجاره جمٌع المواد الكٌماوٌه  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 24134111وفً تارٌخ  3444واالصباغ والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌطةبس

وفً  3111صفوت ٌوسؾ فهٌم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط انتاج وتصنٌع فورم البانٌوهات ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24134123تارٌخ 

انٌوهات ،  سبك لٌدها برلم   صفوت ٌوسؾ فهٌم ووصفً ٌوسؾ فهٌم ، شركة تضامن  اصبح النشاط انتاج وتصنٌع فورم الب -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24134123وفً تارٌخ  3111

 3111صفوت ٌوسؾ فهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط انتاج وتصنٌع فورم البانٌوهات ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 ٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توص24134123وفً تارٌخ 

صفوت ٌوسؾ فهٌم ووصفً ٌوسؾ فهٌم ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط انتاج وتصنٌع فورم البانٌوهات ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24134123وفً تارٌخ  3111

المماوالت الكهرومٌكانٌكٌه واعمال البٌوت الذكٌه  شركة احمد بهجت وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تنفٌذ اعمال -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة24134123وفً تارٌخ  11221فٌما عدا االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

ن  اصبح النشاط عبدهللا طاهر مندوه النادى وشرٌكٌه خلٌل جالل جوده دمحم وكامل الؽرٌب الؽرٌب عبده لندٌل ، شركة تضام -  14

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24134134وفً تارٌخ  14335تجهٌز وتورٌد وتوزٌع الوجبات الجاهزة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 24134144وفً تارٌخ  14244دمحم بكر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة احمد دمحم حماده  13441من  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضا  24134144،  فى تارٌخ :   -  1

 وشركاه

الى: علً فتحً طه عاصم  13241توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24134141،  فى تارٌخ :   -  2

 و شركائه

الى: محمود احمد عبدالعزٌز  1426أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم الت  24134122،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكته

الى: امٌر سمٌر محمود دمحم  2144توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24134124،  فى تارٌخ :   -  4

 رفعت وشركاة

الى: دمحم طوسون حسٌن  14261بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر   24134125،  فى تارٌخ :   -  5

 بٌومً وشركائه

الى: احمد خلؾ عبدالؽنى  14613شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24134131،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

على حسٌن حسٌن ابو حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على تفوٌض السٌد المهندس /على  -  1

حسٌن حسٌن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود البنون حسابات جارٌة او تسهٌالت ائتمانٌة من البنون 

دته فى تفوٌض بعض رؤساء المطاعات ومدٌرو العموم بالتولٌع والتعامل مع االعمال الٌومٌه التى تتعامل معها الشركة وحك سٌا

 3535برلم       24134143بالبنون والتولٌع على الشٌكات وحسابات الودائع ، تارٌخ : 

    24134144 ، تارٌخ : 2413/1/4فى 14244احمد حمدى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  2

 14244برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

    24134144، تارٌخ :  2413/1/4فى 14244احمد حمدى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  3

 14244برلم   

    24134144، تارٌخ :  2413/1/4فى 14244دمحم بكر دمحم دمحم المتعب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  4

 14244برلم   

    24134144، تارٌخ :  2413/1/4فى 14244دمحم بكر دمحم دمحم المتعب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  5

 14244برلم   

ٌة احمد حمدى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسم -  6

والتعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وااللتراض والرهن للشرٌن المتضامن /دمحم بكر دمحم دمحم المتعب منفردا 

 14244برلم       24134144,اما اعمال التصرؾ فى اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

امن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌة احمد حمدى ابراهٌم  شركة تض -  1

والتعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وااللتراض والرهن للشرٌن المتضامن /دمحم بكر دمحم دمحم المتعب منفردا 

 14244برلم       24134144شركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : ,اما اعمال التصرؾ فى اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع ال

دمحم بكر دمحم دمحم المتعب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر  -  2

من /دمحم بكر دمحم دمحم المتعب الرسمٌة والتعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وااللتراض والرهن للشرٌن المتضا

 14244برلم       24134144منفردا ,اما اعمال التصرؾ فى اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم بكر دمحم دمحم المتعب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل مع الجهات الرسمٌه وؼٌر  -  3

مٌة والتعامل مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وااللتراض والرهن للشرٌن المتضامن /دمحم بكر دمحم دمحم المتعب الرس

 14244برلم       24134144منفردا ,اما اعمال التصرؾ فى اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله الى الشركاء االول والثانى احمد دمحم حماده دمحم حما -  14

والثالث جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات االزمه لتحمٌك ؼرض الشركة والتولٌع على كافة العمود وفتح الحسابات 

ػ المستحمة للشركة لدى الؽٌر واعطاء المخالصات والتنازل والصلح بالبنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وصرؾ كافة المبال

واالبراء وتعٌن وانهاء العاملٌن بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات والهٌئات والمؤسسات 

 13441برلم       24134144والبنون اما التصرؾ والبٌع الصول الشركة ٌكون للشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

احمد دمحم حماده دمحم حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله الى الشركاء االول والثانى  -  11

والثالث جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات االزمه لتحمٌك ؼرض الشركة والتولٌع على كافة العمود وفتح الحسابات 

لبنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وصرؾ كافة المبالػ المستحمة للشركة لدى الؽٌر واعطاء المخالصات والتنازل والصلح با

واالبراء وتعٌن وانهاء العاملٌن بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات والهٌئات والمؤسسات 

 13441برلم       24134144ول الشركة ٌكون للشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : والبنون اما التصرؾ والبٌع الص

عبد الرحمن دمحم اسماعٌل عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله الى الشركاء االول  -  12

تحمٌك ؼرض الشركة والتولٌع على كافة العمود وفتح والثانى والثالث جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات االزمه ل

الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وصرؾ كافة المبالػ المستحمة للشركة لدى الؽٌر واعطاء المخالصات والتنازل 

والشركات والهٌئات  والصلح واالبراء وتعٌن وانهاء العاملٌن بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 13441برلم       24134144والمؤسسات والبنون اما التصرؾ والبٌع الصول الشركة ٌكون للشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم اسماعٌل عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله الى الشركاء االول  -  13

الثالث جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات االزمه لتحمٌك ؼرض الشركة والتولٌع على كافة العمود وفتح والثانى و

الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها وصرؾ كافة المبالػ المستحمة للشركة لدى الؽٌر واعطاء المخالصات والتنازل 

ن بالشركة وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات والهٌئات والصلح واالبراء وتعٌن وانهاء العاملٌ

 13441برلم       24134144والمؤسسات والبنون اما التصرؾ والبٌع الصول الشركة ٌكون للشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ااشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /عاطؾ صبرى  عاطؾ صبرى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع  -  14

سلٌمان والسٌد/ رامى رفعت صلٌب نور مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات ولهما حك فتح 
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 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

على كافه الحسابات فى البنون بأسم الشركة وحك الرهن وااللتراض والتولٌع على كافة العمود وعمود الوكالة والتورٌد والتولٌع 

عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بمافٌها من ثابت اومنمول وذلن للنفس اوالؽٌر وامام كافه الجهات 

    24134112الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل اوتفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون اوالؽٌر ، تارٌخ : 

 14151برلم   

امٌر سمٌر محمود دمحم رفعت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌن الثانى المتضامن امٌر سمٌر محمود  -  15

 2144برلم       24134124دمحم رفعت وحدة منفردا وله الحك فى المٌام بجمٌع التصرفات سواء بالبٌع او الشراء ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌن الثانى المتضامن امٌر سمٌر محمود امٌر سمٌر محمود دمحم رفعت  ت -  16

 2144برلم       24134124دمحم رفعت وحدة منفردا وله الحك فى المٌام بجمٌع التصرفات سواء بالبٌع او الشراء ، تارٌخ : 

رة والتولٌع للشرٌن الثانى المتضامن امٌر سمٌر محمود دمحم البال احمد ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدا -  11

 2144برلم       24134124رفعت وحدة منفردا وله الحك فى المٌام بجمٌع التصرفات سواء بالبٌع او الشراء ، تارٌخ : 

ضامن امٌر سمٌر محمود دمحم البال احمد ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌن الثانى المت -  12

 2144برلم       24134124رفعت وحدة منفردا وله الحك فى المٌام بجمٌع التصرفات سواء بالبٌع او الشراء ، تارٌخ : 

 2144برلم       24134124امٌر سمٌر محمود دمحم رفعت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاة ، تارٌخ :  -  13

 2144برلم       24134124مود دمحم رفعت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاة ، تارٌخ : امٌر سمٌر مح -  24

 2144برلم       24134124البال احمد ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج للوفاة ، تارٌخ :  -  21

 2144برلم       24134124وفاة ، تارٌخ : البال احمد ابراهٌم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج لل -  22

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة  -  23

ت الحكومٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجها

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع 

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3136برلم       24134124اٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب و

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة  -  24

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع 

مل مع جمٌع البنون جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعا

 3136برلم       24134124والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة  -  25

منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع 

ابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خط

 3136برلم       24134124والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

ٌة سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكوم -  26

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع 

ن سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون جمٌع البنون والمصارؾ م

 3136برلم       24134124والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

ولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والت -  21

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

التعامل مع  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3136برلم       24134124والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة ت -  22

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

لن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذ

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3136برلم       24134124والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة  سعٌد -  23

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعم

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3136برلم       24134124والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة  -  34

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع وؼٌر 

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3136برلم       24134124ت واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابا

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع: والمسؤلٌه امام الجهات الحكومٌة  -  31

ها امام جمٌع الجهات الحكومٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اؼراض

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع 

 جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون

 3136برلم       24134124والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  32

وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع  والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة

والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر 

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

نعم دمحم فرٌد عطوه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سعٌد عبد الم -  33

والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع 

االراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة و

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  34

وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع والشهر العمارى 

والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر 

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  35

والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع 

شراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر والتنازل وال

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌع البنون والمصارؾ سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جم -  36

والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر 

 3136برلم       24134124كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  فى

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  31

منفردٌن الحك فى البٌع والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او 

والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر 

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شر -  32

والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع 

لسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة وا

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سعٌد عبد المنعم دمحم فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  33

للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون 

والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر 

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 فرٌد عطوه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سعٌد عبد المنعم دمحم -  44

والشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وٌكون للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى البٌع 

التى تملكها وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر والتنازل والشراء والرهن والتأجٌر الصول الشركة واالراضى 

 3136برلم       24134124فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رباب امٌن خلٌل نبهان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره لسٌد دمحم طوسون حسٌن بٌومً منفردا وحك  -  41

بٌومً والسٌده رباب امٌن خلٌل نبهان مجتمعٌن او منفردٌن فً كل ما ٌخص الشركه ، تارٌخ :  التولٌع للسٌد دمحم طوسون حسٌن

 14261برلم       24134125

رباب امٌن خلٌل نبهان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره لسٌد دمحم طوسون حسٌن بٌومً منفردا وحك  -  42

سٌده رباب امٌن خلٌل نبهان مجتمعٌن او منفردٌن فً كل ما ٌخص الشركه ، تارٌخ : التولٌع للسٌد دمحم طوسون حسٌن بٌومً وال

 14261برلم       24134125

رباب امٌن خلٌل نبهان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره لسٌد دمحم طوسون حسٌن بٌومً منفردا وحك  -  43

امٌن خلٌل نبهان مجتمعٌن او منفردٌن فً كل ما ٌخص الشركه ، تارٌخ : التولٌع للسٌد دمحم طوسون حسٌن بٌومً والسٌده رباب 

 14261برلم       24134125

رباب امٌن خلٌل نبهان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره لسٌد دمحم طوسون حسٌن بٌومً منفردا وحك  -  44

نبهان مجتمعٌن او منفردٌن فً كل ما ٌخص الشركه ، تارٌخ : التولٌع للسٌد دمحم طوسون حسٌن بٌومً والسٌده رباب امٌن خلٌل 

 14261برلم       24134125

صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  45

امن السٌد / وصفى ٌوسؾ فهٌم المصرى مجتمعٌن او االول المتضامن السٌد/ صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى والشرٌن الثانى المتض

منفردٌن ولهما اوسع السلطات فى ادارة الشركه والتولٌع نٌابه عنها والتعالد باسم الشركه والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع 

ومٌه ومصلحه الشهر والصرؾ وفتح الحسابات وتعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحك

 3111برلم       24134123العمارى وفى االلرار بالتصالح وااللرار وجهاز مدٌنه العاشر ، تارٌخ : 

صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  46

م المصرى والشرٌن الثانى المتضامن السٌد / وصفى ٌوسؾ فهٌم المصرى مجتمعٌن او االول المتضامن السٌد/ صفوت ٌوسؾ فهٌ

منفردٌن ولهما اوسع السلطات فى ادارة الشركه والتولٌع نٌابه عنها والتعالد باسم الشركه والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع 

الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه ومصلحه الشهر  والصرؾ وفتح الحسابات وتعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتمثٌل

 3111برلم       24134123العمارى وفى االلرار بالتصالح وااللرار وجهاز مدٌنه العاشر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  41

لمتضامن السٌد/ صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى والشرٌن الثانى المتضامن السٌد / وصفى ٌوسؾ فهٌم المصرى مجتمعٌن او االول ا

منفردٌن ولهما اوسع السلطات فى ادارة الشركه والتولٌع نٌابه عنها والتعالد باسم الشركه والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع 

وكالء ومستخدمى الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه ومصلحه الشهر والصرؾ وفتح الحسابات وتعٌٌن وعزل 

 3111برلم       24134123العمارى وفى االلرار بالتصالح وااللرار وجهاز مدٌنه العاشر ، تارٌخ : 

التولٌع لٌصبح للشرٌن صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على تعدٌل بند االدارة و -  42

االول المتضامن السٌد/ صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى والشرٌن الثانى المتضامن السٌد / وصفى ٌوسؾ فهٌم المصرى مجتمعٌن او 

منفردٌن ولهما اوسع السلطات فى ادارة الشركه والتولٌع نٌابه عنها والتعالد باسم الشركه والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع 

ؾ وفتح الحسابات وتعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه ومصلحه الشهر والصر

 3111برلم       24134123العمارى وفى االلرار بالتصالح وااللرار وجهاز مدٌنه العاشر ، تارٌخ : 

ن فى كل ما ٌخص الشركه وله الحك فى الشراء صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من رمضا -  43

والتاجٌر والتولٌع على عمود االٌجار وفسخها والتولٌع على عمود الشراء باسم ولصالح الشركه وفى كل ما ٌخص الشركه وله الحك 

 3111برلم       24134123فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من رمضان فى كل ما ٌخص الشركه وله الحك فى الشراء صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  ت -  54

والتاجٌر والتولٌع على عمود االٌجار وفسخها والتولٌع على عمود الشراء باسم ولصالح الشركه وفى كل ما ٌخص الشركه وله الحك 

 3111برلم       24134123فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من رمضان فى كل ما ٌخص الشركه وله الحك فى الشراء  -  51

والتاجٌر والتولٌع على عمود االٌجار وفسخها والتولٌع على عمود الشراء باسم ولصالح الشركه وفى كل ما ٌخص الشركه وله الحك 

 3111برلم       24134123تارٌخ :  فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،

صفوت ٌوسؾ فهٌم المصرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من رمضان فى كل ما ٌخص الشركه وله الحك فى الشراء  -  52

والتاجٌر والتولٌع على عمود االٌجار وفسخها والتولٌع على عمود الشراء باسم ولصالح الشركه وفى كل ما ٌخص الشركه وله الحك 

 3111برلم       24134123كٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : فى تو

السٌد عبدة امام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع عن الشركه وااللتراض والرهن من البنون للشرٌكٌن  -  53

 12161برلم       24134123:  السٌد عبدة امام دمحم ودمحم عباس عبدالمتعال الماضى مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ

السٌد عبدة امام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع عن الشركه وااللتراض والرهن من البنون للشرٌكٌن  -  54

 12161برلم       24134123السٌد عبدة امام دمحم ودمحم عباس عبدالمتعال الماضى مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سٌد عبدة امام دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع عن الشركه وااللتراض والرهن من البنون للشرٌكٌن ال -  55

 12161برلم       24134123السٌد عبدة امام دمحم ودمحم عباس عبدالمتعال الماضى مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌة امام الجهات الرسمٌة والؽٌر   عبد هللا طاهر مندوه النادى  شركة تضامن -  56

رسمٌة للشرٌن االول المتضامن عبد هللا طاهر مندوه النادى منفردا وله كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض ومصلحة الشركة وابرام 

ولبض ودفع المبالػ وفتح وؼلك الحسابات  العمود والصفمات التى تحمك مصلحه الشركة وتعٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة

البنكٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وابرام كافة العمود والتصرفات والتعالدات التى 

 14335برلم       24134134تحمك ؼرض ومصلحة الشركة وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

 طاهر مندوه النادى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بعض ما ذكر اما فٌما ٌخص التصرؾ فى اصل من اصول عبد هللا -  51

برلم       24134134الشركة بالبٌع او الرهن او المرض فالبد من موافمه جمٌع الشركاء المتضامنٌن كتابٌا على ذلن ، تارٌخ : 

14335 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن عمرو دمحم عبدالحمٌد عمرو دمحم عبدالحمٌد عبدالداٌم  توص -  52

عبدالداٌم والسٌده/ امل زٌن العابدٌن سلٌم مجتمعٌن اومنفردٌن فى حدود اؼراض الشركه واهدافها وٌمثل الشركه امام الجهات 

اٌم المتضامنٌن ادارة منفرده فى البٌع لكافه اصول الشركه من الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وٌكون للسٌد/ عمرو دمحم عبدالحمٌد عبدالد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

    24134131سٌارات واالت واى اصول اخرى ورهن لجمٌع البنون والحصول على المروض من كافه البنون منفردا ، تارٌخ : 

 625برلم   

للشرٌكٌن المتضامنٌن عمرو دمحم عبدالحمٌد  عمرو دمحم عبدالحمٌد عبدالداٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع -  53

عبدالداٌم والسٌده/ امل زٌن العابدٌن سلٌم مجتمعٌن اومنفردٌن فى حدود اؼراض الشركه واهدافها وٌمثل الشركه امام الجهات 

افه اصول الشركه من الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وٌكون للسٌد/ عمرو دمحم عبدالحمٌد عبدالداٌم المتضامنٌن ادارة منفرده فى البٌع لك

    24134131سٌارات واالت واى اصول اخرى ورهن لجمٌع البنون والحصول على المروض من كافه البنون منفردا ، تارٌخ : 

 625برلم   

د عمرو دمحم عبدالحمٌد عبدالداٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن عمرو دمحم عبدالحمٌ -  64

عبدالداٌم والسٌده/ امل زٌن العابدٌن سلٌم مجتمعٌن اومنفردٌن فى حدود اؼراض الشركه واهدافها وٌمثل الشركه امام الجهات 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وٌكون للسٌد/ عمرو دمحم عبدالحمٌد عبدالداٌم المتضامنٌن ادارة منفرده فى البٌع لكافه اصول الشركه من 

    24134131ل اخرى ورهن لجمٌع البنون والحصول على المروض من كافه البنون منفردا ، تارٌخ : سٌارات واالت واى اصو

 625برلم   

احمد خلؾ عبدالؽنى خلؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن احمد خلؾ  -  61

م حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه كما لهم عبدالؽنى خلؾ والشرٌن المتضامن دمحم عثمان سٌد احمد وله

الحك فى الدخول فى كافه الشركات والتولٌع على ما ٌلزم لذلن وبٌع وشراء كافه اصول الشركه من عمارات ومنموالت وسٌارات 

برلم       24134131دٌن ، تارٌخ : والتعامل مع كافه البنون فى السحب واالٌداع وصرؾ الشٌكات وكل ذلن مجتمعٌن او منفر

14613 

احمد خلؾ عبدالؽنى خلؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن احمد خلؾ  -  62

ا لهم عبدالؽنى خلؾ والشرٌن المتضامن دمحم عثمان سٌد احمد ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه كم

الحك فى الدخول فى كافه الشركات والتولٌع على ما ٌلزم لذلن وبٌع وشراء كافه اصول الشركه من عمارات ومنموالت وسٌارات 

برلم       24134131والتعامل مع كافه البنون فى السحب واالٌداع وصرؾ الشٌكات وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

14613 

دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن احمد خلؾ عبدالؽنى دمحم محمود رزق  -  63

خلؾ والشرٌن المتضامن دمحم عثمان سٌد احمد ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه كما لهم الحك فى 

وبٌع وشراء كافه اصول الشركه من عمارات ومنموالت وسٌارات والتعامل مع  الدخول فى كافه الشركات والتولٌع على ما ٌلزم لذلن

 14613برلم       24134131كافه البنون فى السحب واالٌداع وصرؾ الشٌكات وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

المتضامن احمد خلؾ عبدالؽنى  دمحم محمود رزق دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن -  64

خلؾ والشرٌن المتضامن دمحم عثمان سٌد احمد ولهم حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه كما لهم الحك فى 

مل مع الدخول فى كافه الشركات والتولٌع على ما ٌلزم لذلن وبٌع وشراء كافه اصول الشركه من عمارات ومنموالت وسٌارات والتعا

 14613برلم       24134131كافه البنون فى السحب واالٌداع وصرؾ الشٌكات وكل ذلن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2413/1/31فى  1211احمد خلؾ عبدالؽنى خلؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  65

 14613برلم       24134131

، تارٌخ :  2413/1/31فى  1211ؽنى خلؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم احمد خلؾ عبدال -  66

 14613برلم       24134131

، تارٌخ :  2413/1/31فى  1211دمحم محمود رزق دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  61

 14613برلم       24134131

، تارٌخ :  2413/1/31فى  1211ركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم دمحم محمود رزق دمحم  ش -  62

 14613برلم       24134131

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       24134142شركه ممدوح دمحم حسٌن علوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1
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برلم       24134143موسى مصطفى موسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2
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 13311برلم       24134143سمر عبدالحكٌم وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 14244برلم       24134144سٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم بكر وشركاه  توصٌة ب -  4

 14244برلم       24134144دمحم بكر وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 13441برلم       24134144شركة احمد دمحم حماده وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 13441برلم       24134144شركه احمد دمحم حماده وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

برلم       24134111ناصر منٌر عزٌز موسى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

3444 

برلم       24134111شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   جرجس جرجس مٌخائٌل وشرٌكٌه -  3

3444 

برلم       24134111ناصر منٌر عزٌز موسى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

3444 

برلم       24134111تارٌخ :  جرجس جرجس مٌخائٌل وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، -  11

3444 

برلم       24134112عاطؾ وشركاه للصناعات الؽذائٌة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

14151 

شركه احمد احمد رضوان و سعٌد عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 3136برلم       24134124

برلم       24134124شركه احمد احمد رضوان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

3136 

برلم       24134124سعٌد عبدالمنعم دمحم فرٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

3136 

    24134124رضوان و سعٌد عبدالمنعم دمحم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركه احمد احمد  -  16

 3136برلم   

برلم       24134124شركه احمد احمد رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

3136 

برلم       24134124ن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : سعٌد عبدالمنعم دمحم فرٌد وشرٌكه  شركة تضام -  12

3136 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

    24134124شركه احمد احمد رضوان و سعٌد عبدالمنعم دمحم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

 3136برلم   

برلم       24134124ن ، تارٌخ : شركه احمد احمد رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضام -  24

3136 

برلم       24134124سعٌد عبدالمنعم دمحم فرٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21
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برلم       24134125شركة مٌالد نجٌب سالمه وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22
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برلم       24134122محمود احمد خلٌل بدوى وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23
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 11221برلم       24134123شركة احمد بهجت وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

 12161برلم       24134123مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : السٌد عبده وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص و -  25

 12161برلم       24134123السٌد عبده وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  26

 12161برلم       24134123مصطفى صبرى وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 3111برلم       24134123صفوت ٌوسؾ فهٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

    24134123صفوت ٌوسؾ فهٌم ووصفً ٌوسؾ فهٌم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

 3111برلم   

 3111برلم       24134123ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  صفوت ٌوسؾ فهٌم وشركاه  شركة تضامن  ملخص -  34

    24134123صفوت ٌوسؾ فهٌم ووصفً ٌوسؾ فهٌم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 3111برلم   

شركة تضامن  ملخص ومشهر   عبدهللا طاهر مندوه النادى وشرٌكٌه خلٌل جالل جوده دمحم وكامل الؽرٌب الؽرٌب عبده لندٌل -  32

 14335برلم       24134134عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 14613برلم       24134131دمحم محمود رزق وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

 14613برلم       24134131 احمد خلؾ عبدالؽنى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : -  34

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 14321برلم       24134141، تارٌخ :  1532  2424/4/12اٌمن حمدى عبدالعزٌز عبدالفتاح  تجدٌد السجل ساري حتً  -  1

 4442برلم       24134141، تارٌخ :  1533  2424/5/15السٌد السٌد خضر السٌد  تجدٌد السجل ساري حتً  -  2

، تارٌخ :  1526  2424/6/1مكتب رحالت ونمل عمال شركات دمحم عبدالحى عبدالرحمن خطابى  تجدٌد السجل سارى حتى  -  3
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 6341برلم       24134142، تارٌخ :  1533  2424/4/13خالد حسن جاب هللا منصور  تجدٌد السجل سارى حتى  -  5

 14432برلم       24134143، تارٌخ :  1641  2424/6/2شرٌن صبرى هاشم احمد  تجدٌد السجل ساري حتً  -  6

 4436برلم       24134143، تارٌخ :  1614  2424/6/21عادل عبدالمادر ابراهٌم عبدالمادر  تجدٌد السجل سارى حتى  -  1
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14132 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 14136برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 31 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 األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5635برلم       24134141احمد دمحم مصطفى مرسى  رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


