
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 يوليو شهر اكتوبر 6 جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد ليود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 ليود أفراد    

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

عن مصنع  35333برلم  25135153، ليد فى  55555.555سبيله حلمى عبدالحكم عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لتصنيع وتعبئة وتجفيف التمور ، بجهة : منديشه

عن مصنع  35333برلم  25135153، ليد فى  55555.555سبيله حلمى عبدالحكم عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لتصنيع وتعبئة وتجفيف التمور ، بجهة : له رئيسى اخر بالعنوان شارع المباله الغربى الواحات البحريه

عن توريد  31533برلم  25135115، ليد فى  13555.555ارميا حناهللا رشدى حناهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ارضى زايد 2شمه  4المجاورة  16الحى  31منتجات خرسانية ، بجهة : 

 25عن مطعم ، بجهة : محل رلم  31624برلم  25135112، ليد فى  3555.555دمحم درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 مركز مدينة الفردوس

عن سوبر  31626برلم  25135112، ليد فى  155555.555حماده دمحم امين عبدالفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 45مول بدر الدين محل  16ماركت ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن بيع  3234برلم  25135122، ليد فى  255555.555دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 الفردوس -شارع احمد عزت  222عطور واكسسوارات وهداية ، بجهة : محل ب عمار 

عن بيع  3234برلم  25135122، ليد فى  255555.555دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ماوالت لجهات حكومية وتسويك عمارى واستشارات عطور واكسسوارات وهداية ، بجهة : له رئيسى بسمة تجارية رتاج بنشاط م

 المحور المركزى بجوار البنن العربى 3بالعنوان مكتب ادارى رلم  255555هندسية واالستيراد براسمال 

عن بيع اكسسوارات  31612برلم  25135131، ليد فى  5555.555دمحم سعد محمود موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 1دياموند مول الحى  231محل رلم  محمول ، بجهة :

عن  31563برلم  25135151، ليد فى  555555.555عمر حسن احمد عبدالغنى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 1ب شمة 3عمارة  5مجاورة  1استيراد و تصدير ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن بيع اسمنت  31542برلم  25135153، ليد فى  255555.555ايهاب حسنى ميالد عازر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 2محور خدمى  11، بجهة : المنطمه الصناعيه الثانيه لطعه 

عن بيع  31565برلم  25135154، ليد فى  15555.555مصطفى ابراهيم روبى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بمشروع حى االشجار 53/2هة : محل رلم وتجارة لطع غيار السيارات واجزائها ومشتمالتها ، بج

عن توريد وتركيب  31514برلم  25135153، ليد فى  15555.555عيد شحاته فهمى ونه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 عمار ج 51ادوات كهربائيه ومستلزمات المصانع ، بجهة : مجمع على الدين المحور المركزى محل رلم 

عن ممر ادارى  31633برلم  25135111، ليد فى  1555.555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناجح حامد حسن زهرا -  13

 مخازن الشباب المنطمة الصناعية 216لتجارة وتوريد البراميل ، بجهة : وحدة 

 عن توريد 31635برلم  25135121، ليد فى  55555.555حسام عبدهللا سيد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 باالرضى 1محل  1321لطعه  1مجاورة  4وتجارة وتركيب جميع انواع الرخام ، بجهة : الحى 

عن  31643برلم  25135124، ليد فى  255555.555حسام الدين عبدالبارى حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 عمد ثان الحى الخامس 15مماوالت عمومية وتوريد مواد بناء ، بجهة : لطعه 
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عن  31643برلم  25135124، ليد فى  25555.555كريم عبدالهادى عبدالفتاح دمحم دغيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ب بدور الفوود كورت14كافيه ، بجهة : الحى االول دولفين مول محل 

عن توريد  31553م برل 25135153، ليد فى  55555.555هيثم حسن شولى حسن الريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بلون هـ مركز المدينة شارع الفردوس شمة باالرضى 2شبكات الرى ومستلزمات المزارع والتعبئة والتغليف ، بجهة : رلم 

عن تفصيل وبيع  31515برلم  25135153، ليد فى  5555.555نحمده صالح دمحم الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 متر مركز االردنيه 155اسكان الشباب  145مالبس ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة  31522برلم  25135115، ليد فى  35555.555عبدالحكيم احمد دمحم مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 3محل  55عماره  4مجاوره  13وتوريد جميع االدوات الصحيه ولوازمها ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن كافيه ، بجهة :  31632برلم  25135122، ليد فى  55555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد امام على لطفى -  25

 محل دور ارضى 55ع  1الحى االول مجاورة 

عن بيع عصائر ،  23221برلم  25135116، ليد فى  55555.555دمحم فيصل دمحم عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 22محل  4جارى الحى بجهة : مركز المدينة الت

عن بيع عصائر ،  23221برلم  25135116، ليد فى  55555.555دمحم فيصل دمحم عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 1مج  4الحى  55555بجهة : له رئيسى بسمة تجارية مؤسسة الفيصل للمالبس الجاهزه بنشاط ورشة مالبس جاهزه براسمال 

 135عمارة 

عن  31622برلم  25135112، ليد فى  155555.555جورج لبيب مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صفوت -  23

 11شمة  13عمارة  5مجاورة  16مماوالت عموميه وتوريدات عموميه ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن تصنيع  31651برلم  25135124، ليد فى  15555.555احمد عبدالحكيم كامل علوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 64خزانات بالستين ، بجهة : امتداد المنطمة الصناعية السادسة لطعة 

عن بيع المراتب  31645برلم  25135124، ليد فى  555555.555دمحم السيد سعد نوير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لمحور المركزى الحى الثالث المجاورة االولىا 61والسوست واالسفنج والمفروشات والتوريدات العموميه ، بجهة : رلم 

عن بيع احذية  31661برلم  25135123، ليد فى  15555.555مريم طلعت حسن عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 الشيخ زايد 2مدخل  2الحى الرابع مجاورة  FA 33محل رلم  Aوشنط حريمى ، بجهة : مول مزار 

عن خدمات  31556برلم  25135154، ليد فى  12555.555ابراهيم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهيم دمحم هالل -  21

 12الحى  323نمل بضائع ، بجهة : مجمع على الدين مبنى ج مكتب 

عن مماوالت  31511برلم  25135153، ليد فى  555555.555احمد دمحم عبدالعاطى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 المستثمر الصغير الحى السادس 24ميه وتوريدات عموميه واالستيراد ، بجهة : عمو

عن تجارة خضار  31512برلم  25135153، ليد فى  15555.555شعبان فاروق سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 سوق الجمله 222وفاكهه ، بجهة : سوق الخضار محل رلم 

عن مماوالت عامه ،  31521برلم  25135115، ليد فى  12555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ممدوح سالم احمد دمحم  ، -  35

 1مول على الدين سيتى مول الدور االرضى الحى  21بجهة : محل 

عن بيع دهب ،  2233برلم  25135115، ليد فى  155555.555دمحم حسين سعيد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 5سنتر االردنيه مرحلة اولى محل رلم  1بجهة : الحى 

عن توريد  31611برلم  25135111، ليد فى  45555.555نها عبداللطيف على ابوشليح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 متر 255مساحة 3/ 232وتجارة جميع انواع المعادن ولوازمها ، بجهة : المنطمة الصناعية الثانية جزء من المطعة 
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 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  31641برلم  25135122، ليد فى  35555.555هشام دمحم ابوالفتوح خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 دور اول علوى 43محل  2مجاورة  2وتوريدات عموميه ، بجهة : مول الملكه واالمير ح 

عن اعداد  31662برلم  25135123يد فى ، ل 25555.555ياسمين صابر عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

) فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على  2513/6/25فى  3244وتدريب وتنمية وتثميف موارد بشرية بموافمة امنية رلم 

 15/12بلون  11التراخيص الالزمة ( ، بجهة : فيال غرب سوميد مجاورة 

عن تجارة  31551برلم  25135154، ليد فى  5555.555،   رمضان دمحم التجانى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  35

 الدور الثانى سيتى سكيب 52المالبس الجاهزه الحريمى ، بجهة : وحده رلم 

عن توريدات ادوات  31515برلم  25135152، ليد فى  15555.555على ابراهيم بدر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 4الدور االرضى الحى  1512لطعه  5جاوره م 2مكتبيه ، بجهة : وحده رلم 

عن  31531برلم  25135115، ليد فى  155555.555دمحم صالح الدين عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 5مجاورة  3الحى  333مماوالت عموميه وتوريدات ، بجهة : عماره رلم 

عن مماوالت عامة  31653برلم  25135115، ليد فى  5555.555نبيل كامل جريس بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ، بجهة : ابنى بيتن المنطمه الخامسه محل تجارى الدور االول

عن بيع  31653برلم  25135111، ليد فى  15555.555عاطف سيد بكر عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 231محل  6خضروات ، بجهة : سوق الجمله عنبر 

عن مكتبة ، بجهة :  31656برلم  25135116، ليد فى  15555.555محمود دمحم ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 2م محل 15اسكان الشباب  4منطمه  13عمارة  11الحى 

مالبس عن بيع  31625برلم  25135131، ليد فى  12555.555شيماء وحيد حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الشيخ زايد 2مجاورة  1ح  22جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : سنتر اللؤلؤة محل 

عن توريد  31531برلم  25135151، ليد فى  25555.555ريهام عبدالرازق احمد فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 12الحى  مركز المجد التجارى 2/12ادوات كهربائيه ، بجهة : محل 

عن مكتب  31545برلم  25135152، ليد فى  25555.555رمزى رمضان لرنى عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 3مجمع وحيد الصناعى ص  5توريدات عموميه ، بجهة : محل رلم 

عن بيع بن ،  31532برلم  25135111، ليد فى  55555.555بجاد اسامه دمحم عبدالمهيمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 4ب محل  12عمارة 1بجهة : الفردوس مجاورة 

عن  31655برلم  25135116، ليد فى  155555.555صموائيل صالح موسى بنوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مجمع االردنيه الصناعيه الرابعه 13المماوالت والتوريدات العامه ، بجهة : محل 

عن تجارة  31623برلم  25135112، ليد فى  255555.555عد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان فاروق س -  46

 سوق الجملة 2شادر الخضار عنبر  222خضار فاكهه ، بجهة : محل رلم 

عن بيع مجوهرات ،  31544برلم  25135152، ليد فى  155555.555وليد دمحم سيد امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 5المجاوره  fa 1محل  aالمركزى التجارى مزار مول مبنى  5مجاوره  16ة : الشيخ زايد الحى بجه

عن خراطه  31663برلم  25135122، ليد فى  15555.555مصطفى كامل امام مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 225متر لطعة  355المعادن واعمال حديد ، بجهة : مخازن الشباب 

عن مطعم ماكوالت  31616برلم  25135111، ليد فى  15555.555حيد فؤاد فتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد و -  43

 الشيخ زايد 1سوق المعز مبنى  42ايطالية ، بجهة : محل 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بيع وتركيب  31651برلم  25135116، ليد فى  55555.555عادل فرغلى مهران دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 11سيتى ستار الحى  3برج  233هزة المرالبه وانذار الحريك ، بجهة : محل رلم اج

عن مكتبه  31625برلم  25135112، ليد فى  25555.555نعمات دمحم احمد احمد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 أ 3محل  463عمارة  3وخردوات ، بجهة : الشيخ زايد الحى الثالث مجاورة 

عن  31535برلم  25135151، ليد فى  15555.555لشبراوى حسن الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ا -  52

 11منطمه االولى الحى  35عماره  22صالون حالله للرجال ، بجهة : 

عن تجارة  31543برلم  25135152، ليد فى  45555.555عمرو مطاوع عالم صديك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 11مركز الشهداء الحى  5ل المعادن وتوريدها ، بجهة : محل وتشكي

عن كوافير  31611برلم  25135131، ليد فى  25555.555مرفت شولى محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 2,1ن محل  4عمارة  2حريمى ، بجهة : الفردوس مجاورة 

عن  31565برلم  25135152، ليد فى  15555.555ماله ،   شريف مصطفى حسين عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس -  55

 الدور االول مركز المدينة التجارى الحى الرابع 25مكتب توريدات عامه ، بجهة : الوحدة 

عن مماوالت  31562برلم  25135152، ليد فى  155555.555ايمن اشرف على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 شمه الدور االول 2مجاوره  4ح 355 عامه وتشطيبات ، بجهة :

عن بيع حدايد  31531برلم  25135111، ليد فى  55555.555خالد احمد فؤاد لبيب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 1محل  53عمارة  2مجاورة  3وبويات ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن بيع حدايد  31531برلم  25135111، ليد فى  55555.555خالد احمد فؤاد لبيب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 2وبويات ، بجهة : له رئيسى بنشاط مماوالت واستيراد وتصدير بالعنوان مدينة ناصر عمارات البنن الوطنى مدخل ب شمه 

عن  31533برلم  25135114، ليد فى  55555.555اشرف جهاد عطا ابراهيم البيطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

انتاج فنى ودعايه واعالن وانتاج برامج تلفزيونيه واعالنات وتسويمها ودعاية تلفزيونية فيما عدا اصدار الصحف والمجالت 

 B 41مركز المدينه التجاريه امام النجدة مكتب رلم  4، بجهة : الحى  2512/12/6بتاريخ  345واالنترنت بموافمه امنيه رلم 

عن تصنيع وتوريد  31532برلم  25135115، ليد فى  12555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مرفت على رجب داود  -  65

 سنتر مرفانا 4الحى  16مالبس فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : محل رلم 

 عن تجارة 31611برلم  25135111، ليد فى  55555.555حسين عبدالوهاب نايل جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مدينة الفردوس 1ب محل رلم 16مستلزمات االفراح واعياد الميالد ، بجهة : عمارة 

عن مطعم  31541برلم  25135151، ليد فى  15555.555دمحم على ابو الحديد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 الحى السابع المحور المركزى 2محل بالدور االرضى رلم  222مشويات ، بجهة : لطعه رلم 

عن كافيه ،  31654برلم  25135116يد فى ، ل 15555.555احمد عبدالمادر على حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 156,155,1,6بجهة : الحى السابع مكه المكرمه سنتر الشرق االوسط محالت 

عن مماوالت  31634برلم  25135121، ليد فى  55555.555محمود حسين على سرايا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 15شمة  15عمارة  1مجاورة  12عامه ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن مماوالت  31613برلم  25135135، ليد فى  155555.555صدلى لدرى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 41سنتر مصر محل رلم  1شارع السطب مجاورة  12عامه وتشطيبات وتوريد مواد بناء ، بجهة : ص 

عن تصنيع  14146برلم  25135114، ليد فى  15555.555عماد عادل شكرى زكى فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 462اجزاء معدنيه متنوعة للسيارات ، بجهة : المنطمه الصناعيه مخازن الشباب لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عن تصنيع  14146برلم  25135114، ليد فى  15555.555عماد عادل شكرى زكى فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

مبنى ج بنشاط لطع غيار  44مجمع على الدين رلم  12، بجهة : له رئيسى اخر بالعنوان الحى  اجزاء معدنيه متنوعة للسيارات

 مارش ودينامو

عن مكتب مماوالت  31612برلم  25135112، ليد فى  25555.555دمحم عادل عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 4سنتر كنوز النيل الحى  152وانظمة الطالة الشمسية ، بجهة : وحدة تجارية 

عن  31622برلم  25135121، ليد فى  15555.555عبدالمعبود على لرنى عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

مجمع الشركة الهندسية العربية محل  3ت المنطمة الصناعية الثالثة مبنى 35تجديد السيارات وسمكرى سيارات ، بجهة : لطعة 

A151 ىالدور االرض 

عن توريدات  31623برلم  25135121، ليد فى  55555.555احمد السيد عبدالعزيز طلحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 352مجمع على الدين مبنى ج مكتب  12كهربائية ، بجهة : الحى 

عن بماله ،  31664م برل 25135123، ليد فى  25555.555ياسر عبدالرحمن احمد جلهوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 4سنتر االردنية محل  11بجهة : الحى 

عن مماوالت  31665برلم  25135122، ليد فى  1555555.555احمد مسعود عبدهللا حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 6شمة  2عماره  3مجاورة  13عامه ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن توريدات  31661برلم  25135122، ليد فى  15555.555، رأس ماله ،  احمد على عطيه عرابى  ، تاجر فرد  -  13

 ب6محل  4عمومية ، بجهة : سنتر المدينة التجارى الحى 

عن  31611برلم  25135135، ليد فى  15555.555باهر عبدالرازق عبداللطيف عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 الحى الرابع 1مجاورة  2عمارة  2مكتب الدارة منافذ بيع ، بجهة : شمه 

عن توريدات  31612برلم  25135135، ليد فى  15555.555احمد على عبدالكريم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 سيتى ستار 3برج  1الدور الثالث مكتب  11عموميه وتوريد لطع غيار لخطوط االنتاج ، بجهة : الحى 

عن اعمال  31552برلم  25135153، ليد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم سعيد ابوالمجد مرسى   -  16

 سنتر المدينة التجارى الحى الرابع 35هندسية كهربائية ، بجهة : مكتب 

عن مكتب  31521برلم  25135115، ليد فى  55555.555دمحم احمد كمال عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الدور الثالث سنتر فراج 351ل ديكور ، بجهة : وحده مماوالت واعما

عن تجارة  31534برلم  25135114، ليد فى  555555.555دمحم عبدهللا على خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

الدور االرضى  2وتوريد اجهزة المحمول واالكسسوارات واجهزة ومستلزمات الكمبيوترواالستيراد والتصدير ، بجهة : عمار رلم 

 الشيخ زايد 12مول المعز السوق التجارى الحى  A3محل 

عن مكتب  31655برلم  25135115، ليد فى  15555.555عبدهللا دمحم رفاعى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 أ مدينة الفردوس لوات مسلحه 125توريد وتركيب ادوات صحيه ، بجهة : 

عن توريدات  31615برلم  25135111، ليد فى  55555.555نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مينا سامى سالمه -  25

 بجوار مجمع على الدين ليلة المدر 31كهربائية وعمومية ، بجهة : مول المجد التجارى محل رلم 

عن  31646برلم  25135124، ليد فى  25555.555دمحم ضياء الدين عبدالشافى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 4ارضى مركز المدينه التجارى الحى  13مغسله ) دراى كلين ( ، بجهة : محل 

عن بيع ادوات كهربائيه  31655برلم  25135124، ليد فى  5555.555دمحم سعد صادق على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 سنتر لوجراند 12محل  2، بجهة : الحى االول مجاورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  21546برلم  25135152، ليد فى  15555.555انوب حسنى حبيب ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اب -  23

 ن / شمه 34م /  63شارع المستمبل  6عامة ، بجهة : الحى 

عن توريدات  31652برلم  25135122، ليد فى  15555.555امجد فلتس لبيب يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 231مكتب  15المحور الخدمى امام الحي 2ئية ، بجهة : سنترالفيروزكهربا

عن تجارة اجهزة  31663برلم  25135123، ليد فى  15555.555احمد جمعه لرنى شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 3محل  6شارع  124عمارة  1مجاورة  3كهربائية وادوات منزلية ، بجهة : الحى 

عن سوبر ماركت  31561برلم  25135152، ليد فى  55555.555ود امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حجاج سيد محم -  26

 بحدائك اكتوبر 1,5,4، بجهة : مول الدوليه بالزا محالت 

عن توريدات عمومية  31564برلم  25135151، ليد فى  55555.555عاطف عمل دمحم عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 الدور الرابع ش السنترال الشيخ زايد 12شمة  2مجاورة  3الحى ، بجهة : 

عن  31523برلم  25135115، ليد فى  45555.555دمحم السيد عبدالسالم حسين سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 3شمه  16الحى  1مجاوره  125تصدير ، بجهة : الشيخ زايد عماره 

عن محل  31525برلم  25135115، ليد فى  25555.555فرد ، رأس ماله ،   هشام حسين منصور هالل  ، تاجر -  23

 132سنتر الحسين محل رلم  3مجاوره  6كماليات سيارات ، بجهة : الحى 

عن تجارة  31613برلم  25135112، ليد فى  5555.555سالمه محمود سعد الدبسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 1محل  3خ زايد بيفرلى هيلز مول خضار وفاكهه ، بجهة : الشي

عن تصنيع  31645برلم  25135122، ليد فى  1555.555حسين دمحم جوده حسين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 6م ص  -م  355مخازن الشباب  46كرتون ، بجهة : لطعه رلم 

عن كوافير  31662برلم  25135122، ليد فى  15555.555دمحم رضا ابراهيم المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 السنتر التجارى حى االشجار 65عمارة  1حريمى ، بجهة : محل رلم 

عن تدريب  31545برلم  25135151، ليد فى  455555.555اسماء مصطفى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

-1مجاوره  4وتنظيم دورات وتنميه الموارد البشريه فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : الحى 

 1شمه  53عماره 

عن بيع احذيه ،  31541برلم  25135153، ليد فى  25555.555عبدهللا احمد ابراهيم فواز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 451السويمه محل رلم  3مجاوره  6: الحى بجهة 

عن تجارة  31615برلم  25135135، ليد فى  555555.555نهى زهير ابراهيم الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 f1ب وحدة  4/3مالبس جاهزة ) فيما عدا المالبس العسكرية ( ، بجهة : الشيخ زايد بيفرلى هيلز سنتر العتابى 

عن مكتب  31566برلم  25135152، ليد فى  5555.555رحمن عبدهللا الششتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدال -  36

 3ب مجاوره  43عمارة  1شمه  11رحالت وتأجير السيارات ، بجهة : الحى 

عن  31516 برلم 25135153، ليد فى  15555.555مؤسسة الجوينى للتوريدات العموميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الدور الثانى 6المستمبل الحى  22مكتب توريدات عموميه ، بجهة : محل رلم 

عن كافتيريا ، بجهة  31644برلم  25135124، ليد فى  15555.555احمد محمود دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ارضى 15محل  2سيتى ستارز برج  11: الحى 

عن كافيه ،  31642برلم  25135124، ليد فى  55555.555ق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جابر مصطفى معتو -  33

 1ارضى عمارة وسيتى مول الحى  32بجهة : محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عن تصنيع اكياس  4344برلم  25135122، ليد فى  15555.555نور فتحى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 متر المنطمة الصناعية 355ازن الشباب مخ 153وشنط بالستين ، بجهة : 

عن تصنيع اكياس  4344برلم  25135122، ليد فى  15555.555نور فتحى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

السويمه  3مج  6بالعنوان ح  15555وشنط بالستين ، بجهة : له رئيسى بسمة تجارية صالون النور بنشاط صالون حالله براسمال 

 351رلم  محل

عن بيع ايس  31656برلم  25135122، ليد فى  15555.555احمد سيد عباس ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 الفردوس الموات المسلحة - 2اكتوبر 6كريم ، بجهة : وحدة داخل نادى 

عن مطعم  31543برلم  25135153، ليد فى  1555555.555ناجى مفتاح سعد عطيوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 مأكوالت يدويه ومشويات ، بجهة : الشيخ زايد مول بارن افنيو

عن توريدات  31654برلم  25135122، ليد فى  15555.555ايهاب دمحم عطيه السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

شمة  153عماره  2مجاورة  3رى ، بجهة : الحى ومماوالت عامه ومماوالت متخصصه مدنيه وكهربائيه وميكانيكيه وتوكيالت تجا

2 

عن تجارة  31563برلم  25135152، ليد فى  35555.555هبه صالح عبدالرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

ات بفرلى منطمه الخدم mix 4بمول  B4وبيع المالبس الجاهزه والمنتجات الجلديه ) فيما عدا المالبس العسكريه ( ، بجهة : محل 

 هيلززايد

عن مماوالت  31526برلم  25135115، ليد فى  15555.555سيد احمد فراج مشرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 42سنتر المركز التجارى مكتب  1وتوريدات ، بجهة : الحى الثانى مجاوره 

عن  31535برلم  25135111، ليد فى  15555.555عبدالوارث حسن عبدالوارث الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 15عمارة الحى  164نموذج د مشروع  26عمارة  1متعهد نمل عمال بالداخل ، بجهة : محل رلم 

عن تصنيع  31631برلم  25135121، ليد فى  555555.555احمد حافظ عبدالفتاح حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 355مخازن الشباب  34يه سائله ، بجهة : لطعه رلم صابون توليت وتصنيع منظفات صناع

عن تصنيع  31631برلم  25135121، ليد فى  555555.555احمد حافظ عبدالفتاح حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

رفة من شمة شارع الجالء مبنى ماسبيرو مول غ 4صابون توليت وتصنيع منظفات صناعيه سائله ، بجهة : له رئيسى اخر بالعنوان 

بنشاط استيراد وتصدير وتصنيع لدى الغير واستيراد الطباعة واجهزة رياضيه بسمة تجاريه المصريه االلمانية راين برودتكت  253

 55555براس مال 

عن كافتيريا ،  31613برلم  25135111، ليد فى  15555.555احمد عبدربه حسن عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 الشيخ زايد 1مجاورة  1الحى  2محل  31عمارة بجهة : 

عن  31642برلم  25135122، ليد فى  15555.555تامر عادل عبدالمادر ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 51السنتر التجارى محل  3مجاورة  6توريدات ومماوالت ، بجهة : الحى 

عن تجارة  31533برلم  25135151، ليد فى  155555.555رأس ماله ،  مبرون دمحم مبرون دمحم رزق  ، تاجر فرد ،  -  112

 A1مبنى  21مول المعز محل  2مجاوره  12وبيع وتوزيع الموبيالت ولطع غيارها وكافة انواعها ، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن مكتب  31666م برل 25135123، ليد فى  15555.555رافت حنفى على حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 11الحى  2سنتر النخيل  13مماوالت ، بجهة : عمار رلم 

عن بيع  31665برلم  25135123، ليد فى  255555.555مروه سيد احمد عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 4الحى  6مجاورة  1322لطعه  2م وشراء وتوزيع االدوات المنزلية واالجهزة الكهربائية والتوكيالت التجارية ، بجهة : محل رل

عن توريدات  31511برلم  25135153، ليد فى  555555.555احمد سمير دمحم حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 حدائك الفردوس 225عموميه واستيراد وتصدير وتوكيالت التجاريه ، بجهة : لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عن حدايد وبويات  31525برلم  25135153، ليد فى  25555.555له ،  احمد دمحم احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ما -  116

 4مرحله  6، بجهة : الحى السابع سنتر االردنيه محل 

عن  31614برلم  25135111، ليد فى  55555.555مصطفى دمحم دمحم عبدالحميد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الدور االول فوق االرضى L2موذج توريدات كهربائية ، بجهة : سنتر مين مان ن

عن صيدلية ، بجهة :  31652برلم  25135116، ليد فى  15555.555صيدلية الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 145سوق المهندسين محل  1مجاورة  1الشيخ زايد الحى 

عن توريدات  31621برلم  25135112 ، ليد فى 55555.555ايمن على السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 الدور االرضى علوى مبنى امول اسواق الجمهوريه 33عموميه ، بجهة : محل رلم 

عن  31636برلم  25135121، ليد فى  12555.555مروه مصطفى مصطفى حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 محل باالرضى 253عمد ثان شارع الخزان لطعه رلم  5صالون حاللة رجالى ، بجهة : الحى 

عن مواد  3234برلم  25135122فى  ، ليد 255555.555دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 الفردوس -عماره أ شارع الصفا والمروة  2مجاورة  2غذائية وتوريدات ، بجهة : محل 

عن مكتب  31534برلم  25135151، ليد فى  555555.555احمد شولى عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 1125عماره  6اريه ، بجهة : شمه بالدور االول الحى االول المجاوره استيراد وتصدير وتوريدات عموميه وتوكيالت تج

عن بيع  31555برلم  25135153، ليد فى  555555.555يحيى محمود دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 1مجمع االمريكيه الحى  15اكسسوارات الموبيالت ، بجهة : محل رلم 

عن مواد  3234برلم  25135122، ليد فى  255555.555 الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالمنعم يس دمحم -  124

غذائية وتوريدات ، بجهة : له رئيسى بسمة تجارية رتاج بنشاط مماوالت لجهات حكومية وتسويك عمارى واستشارات هندسية 

 كزى بجوار البنن العربىالمحور المر 3بالعنوان مكتب ادارى رلم  255555واالستيراد براسمال 

عن مماوالت  31632برلم  25135121، ليد فى  5555.555دمحم رمضان عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 خ مرحلة ثانية 25مول الزهراء  4وتوريدات عمومية ، بجهة : الشيخ زايد بيفرلى هيلز كتب 

عن مطعم ،  31555برلم  25135154، ليد فى  3555.555فرد ، رأس ماله ،  عابدين رمضان السيد ابراهيم  ، تاجر  -  126

 المول التجارى الشيخ زايد 1بجهة : الحى السابع مجاوره 

عن تصنيع  31523برلم  25135115، ليد فى  15555.555دمحم ثابت عبدهللا حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 13متر لطعه  355االخشاب ، بجهة : مخازن الشباب 

عن توريد  31651برلم  25135115، ليد فى  45555.555عبدالرحمن اياد فضل فريد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 د 2محل  122وتجارة جميع انواع لطع غيار السيارات والمسامير والزيوت ، بجهة : المنطمه الصناعيه الثالثه لطعه رلم 

عن ورشة دوكو  31653برلم  25135125، ليد فى  12555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم عيد دمحم جاب هللا -  123

 24لطعه رلم  15سيارات ، بجهة : الحى السادس سنتر وادى الملون محل رلم 

عن توريدات  31552برلم  25135154، ليد فى  55555.555مؤسسة عونى حبيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 باالرضى 2سنتر مال محل  12بجهة : الحى  كهربائيه ،

عن دعايه واعالن  31522برلم  25135115، ليد فى  12555.555ايمان دمحم دمحم الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

فى  3246وتنظيم معارض ومؤتمرات ) فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على الموافمه االمنيه رلم 

 الدور االرضى الشيخ زايد 12عماره  4مجاوره  1( ، بجهة : الحى  2513/6/25

عن توريد ساعات  31535برلم  25135115، ليد فى  5555.555مصطفى سعيد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 3/155محل  3سيتى ستارز مبنى  11، بجهة : الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عن مملة لب  31612برلم  25135111، ليد فى  12555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    بكر احمد عبدالعزيز محمود -  133

 2محل  12عمارة  1، بجهة : الشيخ زايد الحى 

عن توريد عمالة  31652برلم  25135124، ليد فى  15555.555عطا محمود حسين سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 2االمراء محل سنتر  3مجاورة  6، بجهة : الحى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،ليدت فى  155555.555عمرو شعبان عبدالعليم احمد وشريكه   شركة  ،  توريد وتركيب االدوات الصحة   ،رأس مالها    -  1

 2الطابك االرضى بمول جوهرة بالمطعة  A34الوحدة ، عن توريد وتركيب االدوات الصحة ، بجهة :  31512برلم  25135153

 منطمة الخدمات المخابرات )د(

دمحم شحات وشريكه   شركة  ،  تصدير وتجارة الحاصالت الزراعية وتصنيع المواد الغذائيه لدى الغير  ،رأس مالها    -  2

اعية وتصنيع المواد الغذائيه لدى ، عن تصدير وتجارة الحاصالت الزر 31652برلم  25135115،ليدت فى  155555.555

 يوليو المركزى الدور االول 26محور  11الغير ، بجهة : مبنى رلم 

خالد فارس عبدالغنى عبدالعزيز وشريكه   شركة  ،  تصنيع المواد االسمنتيه سابمه الخلط واالكريلين والدهانات الحديثة  -  3

، عن تصنيع المواد االسمنتيه سابمه الخلط  31651برلم  25135122فى  ،ليدت 155555.555المماوالت العامة  ،رأس مالها   

 153واالكريلين والدهانات الحديثة المماوالت العامة ، بجهة : منطمة مخازن الشباب لطعة 

،ليدت فى  13555.555دمحم رمضان على وشريكه   شركة  ،  ادارة وتشغيل الكافيهات والمطاعم  ،رأس مالها    -  4

، عن ادارة وتشغيل الكافيهات والمطاعم ، بجهة : المحل التجارى الكائن بالدور االرضى بالمجمع  31561برلم  25135154

 بالمحور المركزى الشيخ زايد 5الطبى ميدى بونيت بالمطعه رلم 

الشرلية والغربية اشرف زغلول عبدالموى دبور وشريكه   شركة  ،  انتاج وتصنيع وتجارة وتوريد كافة انواع الحلويات  -  5

، عن انتاج وتصنيع وتجارة وتوريد كافة انواع  31633برلم  25135122،ليدت فى  15555.555وااليس كريم  ،رأس مالها   

 1ز سنتر على الدين سيتى مول محور مركزى الحى  2عمارة  41الحلويات الشرلية والغربية وااليس كريم ، بجهة : محل رلم 

شريكه   شركة  ،  انشاء وتوريد وتشغيل حمامات السباحه وتوريد كيماويات ومعدات معالجة المياه احمد عطيه احمد و -  6

، عن انشاء وتوريد وتشغيل حمامات  31524برلم  25135115،ليدت فى  155555.555ومماوالت عموميه  ،رأس مالها   

الشيخ  6شمه  2مجاوره  3شارع الروضه الحى  1هة : السباحه وتوريد كيماويات ومعدات معالجة المياه ومماوالت عموميه ، بج

 زايد

،  31554برلم  25135153،ليدت فى  15555.555طارق احمد حسن وشريكته   شركة  ،  تشغيل معادن  ،رأس مالها    -  1

 متر 355ورش الشباب ال 262عن تشغيل معادن ، بجهة : المنطمة الصناعية السادسة ق 

برلم  25135154،ليدت فى  55555.555شركة  ،  التصدير وتوريدات مواد غذائيه   ،رأس مالها   على ماهر وشريكه    -  2

 مركز المختار التجارى الحى السابع 53، عن التصدير وتوريدات مواد غذائيه ، بجهة : محل رلم  31553

ال التركيبات الخاصه باالعمال مروه دمحم امين وشريكتها   شركة  ،  التوريدات الحكومية وغير الحكومية واعم -  3

، عن التوريدات الحكومية  31653برلم  25135122،ليدت فى  2555555.555الكهروميكانيكية واالستيراد   ،رأس مالها   

بالدور االول بعد االرضى  6وغير الحكومية واعمال التركيبات الخاصه باالعمال الكهروميكانيكية واالستيراد ، بجهة : محل رلم 

 الحى السابع عشر بفرلى هيلز مدينة الشيخ زايد 1خ13بى لطعة رلم جان

مصطفى هالل مرزوق وشركاه   شركة  ،  تصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات والمحاليل والسوائل العطرية  -  15

ت السيارت ولطع ومستلزماتها ومعطرات الجو ومستلزماتها من زيوت ومستلزمات الديكور واالثاث ووحدات االضاءة اكسسوارا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

الغيار والمعادن ومسبوكاتها )مشغوالت وسبائن خام( ومستلزماتها ومستلزمات طبية والتصنيع لدى الغير والتوزيع للغير وتوريدات 

عمومية واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والتجارة العامه والمواد الغذائية خضار وفاكهه والزيوت النباتية  ،رأس مالها   

، عن تصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات والمحاليل والسوائل  31513برلم  25135153،ليدت فى  2551555.555

العطرية ومستلزماتها ومعطرات الجو ومستلزماتها من زيوت ومستلزمات الديكور واالثاث ووحدات االضاءة اكسسوارات السيارت 

ن خام( ومستلزماتها ومستلزمات طبية والتصنيع لدى الغير والتوزيع للغير ولطع الغيار والمعادن ومسبوكاتها )مشغوالت وسبائ

وتوريدات عمومية واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والتجارة العامه والمواد الغذائية خضار وفاكهه والزيوت النباتية ، 

 11الحى  2بجهة : محل بالدور الثانى سنتر البكرى التجارى المجاروة 

برلم  25135121،ليدت فى  55555.555احمد عبدالسالم وشريكه   شركة  ،  تجارة المخلفات وتدويرها  ،رأس مالها    -  11

 الدور الخامس 3شمه  1155، عن تجارة المخلفات وتدويرها ، بجهة : الحى الخامس المطعه  31621

 25135112،ليدت فى  25555.555رات  ،رأس مالها   بدرى عبدالرازق خليل وشركاه   شركة  ،  خدمة وصيانة سيا -  12

 5مكتب  21عمارة  4مجاورة  11، عن خدمة وصيانة سيارات ، بجهة : الحى  31625برلم 

محمود احمد مليجى وشركاه   شركة  ،   اعمال المماوالت المتكامله والتوريدات العموميه واالستيراد والتصدير والتوكيالت  -  13

، عن اعمال المماوالت المتكامله والتوريدات  31615برلم  25135111،ليدت فى  15555555.555مالها    التجارية  ،رأس

 2الحى  2مجاورة  2353دور اول لطعه  1العموميه واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ، بجهة : شمه 

اجهزة التكييف واعمال الصاج  ،رأس مالها    نادر دمحم ابراهيم وشريكه   شركة  ،  توريد وتركيب جميع انواع -  14

، عن توريد وتركيب جميع انواع اجهزة التكييف واعمال الصاج ، بجهة :  31542برلم  25135152،ليدت فى  15555.555

 عمد ثانى 6مجاوره  1122لطعه  1محل 

والمماوالت العامه والميكانيكه واعمال  سامح دمحم فوزى وشريكه   شركة  ،  توريد وتركيب وصيانة انظمة تكيف الهواء -  15

برلم  25135115،ليدت فى  55555.555مكافحة الحريك واعمال الصرف الصحى وتجارة االدوات الكهربائيه  ،رأس مالها   

 ، عن توريد وتركيب وصيانة انظمة تكيف الهواء والمماوالت العامه والميكانيكه واعمال مكافحة الحريك واعمال الصرف 31536

 مول اجياد انفنيتى الحى السادس B 16الصحى وتجارة االدوات الكهربائيه ، بجهة : محل رلم 

،ليدت فى  155555.555عوض عبدالرحمن عواد وشركاه   شركة  ،  صناعات كهربائية وهندسية   ،رأس مالها    -  16

 11الحى  2نتر النخيل هـ س25، عن صناعات كهربائية وهندسية ، بجهة : وحدة  31551برلم  25135153

عالء الدين ممدوح على و دمحم عادل دمحم   شركة  ،  التوريدات العمومية والمماوالت العامة واعمال التشطيبات وتجارة  -  11

وتوريد وتوزيع كل مواد البناء ومستلزماتة من معدات واالت واعمال الحفر وتوريد وتركيب شبكات الحريك وشبكات الغاز وتجارة 

يد وتوزيع االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية واالدوات الصحية ومستلزماتها واالثاث المنزلى والمكتبى والديكورات وتور

 155555.555والتجهيزات والعدد واالدوات والتوريدات العمومية بصة عامة والتصدير والتوكيالت التجارية   ،رأس مالها   

ن التوريدات العمومية والمماوالت العامة واعمال التشطيبات وتجارة وتوريد وتوزيع كل ، ع 31631برلم  25135122،ليدت فى 

مواد البناء ومستلزماتة من معدات واالت واعمال الحفر وتوريد وتركيب شبكات الحريك وشبكات الغاز وتجارة وتوريد وتوزيع 

ها واالثاث المنزلى والمكتبى والديكورات والتجهيزات والعدد االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية واالدوات الصحية ومستلزمات

 11سنتر االردنية الحى  153واالدوات والتوريدات العمومية بصة عامة والتصدير والتوكيالت التجارية ، بجهة : مكتب 

،ليدت  15555.555ها   محمود ايمن وشريكه   شركة  ،  تصميم وتوريد االثاث واعمال الديكور بكافة انواعه  ،رأس مال -  12

 2مجمع  2، عن تصميم وتوريد االثاث واعمال الديكور بكافة انواعه ، بجهة : محل تجارى رلم  31536برلم  25135151فى 

 المرحله االولى بفرلى هيلز

ت العامه دمحم مصطفى عبدالباسط ومعتصم مصطفى عبدالباسط   شركة  ،   توريدات عمومية فى مجال البناء والمماوال -  13

والمتكاملة والمتخصصة والكهروميكانيكية واعمال التشيد والبناء والتشطيبات والديكور واالستشارات والتصميمات الهندسية 

والمعمارية والامه وتصميم وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمية وتوصيالتها ومحطات تحلية وتكرير 

خطوط نملها تصميم وانشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء على اختالف مصادرها وشبكات مياة الشرب وشبكات وتوزيعها و

،ليدت  155555.555ن وات( وانشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وصيانتها والامه   ،رأس مالها    555توزيعها )الل من 

الت العامه والمتكاملة والمتخصصة ، عن توريدات عمومية فى مجال البناء والمماو 31613برلم  25135131فى 

والكهروميكانيكية واعمال التشيد والبناء والتشطيبات والديكور واالستشارات والتصميمات الهندسية والمعمارية والامه وتصميم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمية وتوصيالتها ومحطات تحلية وتكرير مياة الشرب وشبكات 

ن  555وخطوط نملها تصميم وانشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها )الل من  وتوزيعها

ز مشروع سيتى 2الدور الثالث فوق االرضى ع  14وات( وانشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وصيانتها والامه ، بجهة : ش 

 أ4/1المحور المركزى ق

الباسط ومعتصم مصطفى عبدالباسط   شركة  ،  وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت دمحم مصطفى عبد -  25

الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها واعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط االنتاج 

يه للمشروعات واالستثمار العمارى والتوكيالت التجارية وتصميمات والمصانع واعداد الدراسات االلتصادية والهندسية والتكنولوج

االثاث وتنفيذها وتجارة وتوريد االثاث الخشبى بكافه انواعه واالثاث المعدنى بكافه انواعه ومستلزمات المكاتب والفنادق والمرى 

برلم  25135131،ليدت فى  155555.555السياحية والمطاعم من ستائر والمشة ومفروشات وسجاد وموكت   ،رأس مالها   

، عن وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او  31613

ه تجميدها واعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع واعداد الدراسات االلتصادية والهندسية والتكنولوجي

للمشروعات واالستثمار العمارى والتوكيالت التجارية وتصميمات االثاث وتنفيذها وتجارة وتوريد االثاث الخشبى بكافه انواعه 

واالثاث المعدنى بكافه انواعه ومستلزمات المكاتب والفنادق والمرى السياحية والمطاعم من ستائر والمشة ومفروشات وسجاد 

 أ4/1ز مشروع سيتى المحور المركزى ق2لثالث فوق االرضى ع الدور ا 14وموكت ، بجهة : ش 

دمحم مصطفى عبدالباسط ومعتصم مصطفى عبدالباسط   شركة  ،  ومنظفات وورق حائط ووحدات اضاءة ولوازم الديكور  -  21

وتوريد االدوات المكتبية  ،رأس واللوحات الفنية واالجهزة الكهربائية فيما عدا الكمبيوتر والامه وتشغيل وادارة الكافيهات والمطاعم 

، عن ومنظفات وورق حائط ووحدات اضاءة ولوازم الديكور  31613برلم  25135131،ليدت فى  155555.555مالها   

 واللوحات الفنية واالجهزة الكهربائية فيما عدا الكمبيوتر والامه وتشغيل وادارة الكافيهات والمطاعم وتوريد االدوات المكتبية ، بجهة

 أ4/1ز مشروع سيتى المحور المركزى ق2الدور الثالث فوق االرضى ع  14ش  :

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25135152، وفى تاريخ    25154دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  احمد عبدالعزيز عبدالرحيم   - 1

 السجل  محو الميد لترن النشاط

تم محو/شطب    25135152، وفى تاريخ    12156صبرى السيد دمحم عبدالمطلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 السجل  محو الميد لترن التجاره

تم    25135153، وفى تاريخ    12255 عبدالوارث بسطويسى ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم   - 3

 محو/شطب السجل  محو الميد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  تم    25135153، وفى تاريخ    2332فريد السعيد بهى سرور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 ترن النشاطمحو الميد ل

تم محو/شطب السجل     25135153، وفى تاريخ    31543دمحم عبدهللا السيد عبدالرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 محو الميد اللغاء الفرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

ب السجل  تم محو/شط   25135154، وفى تاريخ    23642اسالم دمحم عبدالعزيز دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 محو الميد لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25135154، وفى تاريخ    21512سامح احمد عبده عمارة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 محوالميد لترن التجاره

محو/شطب السجل  محو  تم   25135154، وفى تاريخ    24355على ابراهيم بدر احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 الميد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25135151، وفى تاريخ    15623احسان محمود دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 محو الميد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25135152، وفى تاريخ    25453معتز دمحم محمود يوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 محو الميد لترن التجاره

تم    25135153، وفى تاريخ    22452نشوى عبدالغنى محمود حسن عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  محو الميد لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25135153، وفى تاريخ    24553دمحم صالح دسولى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 محو الميد لترن التجاره

تم محو/شطب    25135115، وفى تاريخ    23326ايمن روبى شعبان عبد الجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 د لترن التجارهالسجل  محو المي

تم محو/شطب السجل     25135114، وفى تاريخ    11115حسام احمد دمحم عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 محو الميد لترن التجارة

/شطب تم محو   25135114، وفى تاريخ    22331رمضان مفتاح جابر عبداللطيف  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 السجل  تم محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب    25135115، وفى تاريخ    22545نجيه احمد عبدالظاهر الجمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 السجل  محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135116تاريخ  ، وفى   15322هشام ابراهيم دمحم ايراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب    25135116، وفى تاريخ    35562رجب روبى دمحم عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 السجل  محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب    25135116، وفى تاريخ    21412م : احمد اشرف حسن عبدالمادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برل   - 13

 السجل  محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب    25135111، وفى تاريخ    22153اسامه عبدالعزيز فهمى ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 السجل  محمو الميد لترن التجارة

تم    25135112، وفى تاريخ    13215،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  مأمون دمحم سامى احمد مأمون سالم    - 21

 محو/شطب السجل  محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135121، وفى تاريخ    22555اسامة دمحم نجم الدين دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    25135122، وفى تاريخ    13436احمد نجيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مليجى    - 23

 الميد لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25135122، وفى تاريخ    35623جمعه عبدالغنى عبدالحميد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 السجل  محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب    25135124، وفى تاريخ    23216اسماعيل دمحم اسماعيل شراره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 السجل  محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب    25135124، وفى تاريخ    35323محمود حسين صابر دمحم حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 و الميد لترن التجارةالسجل  مح

تم محو/شطب السجل     25135124، وفى تاريخ    12213صبرى سيد سعيد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 محو الميد لترن التجارة

سجل  تم تم محو/شطب ال   25135124، وفى تاريخ    146عزيزه دمحم شحاته ماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135122، وفى تاريخ    35212عمرو السيد حسن السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135122، وفى تاريخ    35352ناديه دمحم عبدالوهاب على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 تم محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب    25135123، وفى تاريخ    11533طارق عبدالمجيد دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 السجل  محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135123، وفى تاريخ    23312دمحم محمود حسن دمحم حمزه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135135، وفى تاريخ    22154ابتسام جمال ابراهيم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135131، وفى تاريخ    25255برلم :  فايزة صبحى دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 34

 محو الميد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25135131، وفى تاريخ    6336دمحم ابو الفضل دمحم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 محو الميد لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

   رأس المال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وصف   25135151وفي تاريخ ،   22341هاجر مجدى احمد زكى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   25135151وفي تاريخ ،   25621عمر حمدى دمحم عبدالرؤف الزعويلى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   55555.555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135153خ ، وفي تاري  21622عبدالتواب عبدالجواد صميده خميس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   55555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   25135153وفي تاريخ ،   25554بيجاد لتوريد وتوزيع الدواجن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   155555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25135154وفي تاريخ ،   23414حسام نصر دمحم كامل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135151تاريخ ، وفي   21232وليد جمال عبدالمنعم عبدالمنعم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135151وفي تاريخ ،   21231حازم سعد عبدالوهاب مرعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   255555.555،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 

تم تعديل رأس المال , وصف   25135152وفي تاريخ ،   31511دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   2555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135153وفي تاريخ ،   12621رضا عبدالمنعم مبرون عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   5555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135153وفي تاريخ ،   24536جمعة رمضان دمحم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   55555.555ح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصب

تم تعديل رأس المال ,   25135153وفي تاريخ ،   35333سبيله حلمى عبدالحكم عبدالغنى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   55555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135115وفي تاريخ ،   31431ك ليده برلم احمد محمود عبدالعال عبدالدايم  تاجر فرد ،، سب -  12

 جنيه   255555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25135115وفي تاريخ ،   24535مروة حسنى حنفى ذكرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   55555.555لمال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ا

تم تعديل رأس المال ,   25135116وفي تاريخ ،   255احمد عبدالرحمن على عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   5555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   25135116وفي تاريخ ،   12136ر فرد ،، سبك ليده برلم شموير للمماوالت واالستثمار العمارى  تاج -  15

 جنيه   15555555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   25135116وفي تاريخ ،   12136اصبح االسم التجارى شموير للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   15555555.555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال 

تم تعديل رأس المال , وصف   25135111وفي تاريخ ،   22211خالد السيد السيد السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25135111وفي تاريخ ،   31411لى كرار منشتح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ابراهيم ع -  12

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ال , وصف تم تعديل رأس الم  25135111وفي تاريخ ،   31411ابراهيم على كرار منشتح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135121وفي تاريخ ،   25512دمحم عبدالرحمن مصطفى داود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   1555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25135124وفي تاريخ ،   15125على زكى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم زكريا  -  21

 جنيه   555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

لمال , تم تعديل رأس ا  25135124وفي تاريخ ،   1423طارق دمحم احمد عبدالممصود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   2555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25135125وفي تاريخ ،   21321دمحم اضويحى الشبراوى احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 جنيه   35555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25135122وفي تاريخ ،   25233حمدى حسن على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم منى  -  24

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , تم تعديل   25135122وفي تاريخ ،   21232وليد جمال عبدالمنعم عبدالمنعم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   1555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   25135122وفي تاريخ ،   4344نور فتحى احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   15555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   25135131وفي تاريخ ،   25215سالم عبدالفضيل عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ابراهيم  -  21

 جنيه   255555.555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصف  25135151وفي تاريخ  31534احمد شولى عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 1125عماره  6الـتأشير:   ، شمه بالدور االول الحى االول المجاوره 

تم تعديل العنوان , وصف  25135151وفي تاريخ  31535احمد الشبراوى حسن الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

  11منطمه االولى الحى  35عماره  22الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135151وفي تاريخ  21562صيدلية د/ دمحم سعادة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 هلى  المدخل الرئيسى بجوار البنن اال  5، اصبح العنوان طريك الواحات دريم الند محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135151وفي تاريخ  21562صيدلية د/ دمحم سعادة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 ، تم الغاء الفرع 

العنوان , وصف  تم تعديل 25135151وفي تاريخ  31531ريهام عبدالرازق احمد فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 12مركز المجد التجارى الحى  2/12الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25135151وفي تاريخ  31545اسماء مصطفى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 1شمه  53عماره -1مجاوره  4الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135151وفي تاريخ  25423جر فرد ،  سبك ليده برلم    زين العابدين عبدالرؤف عبدالنبى ، تا -  1

 وصف الـتأشير:   ، تم الغاء 

تم تعديل العنوان , وصف  25135151وفي تاريخ  23136دمحم السيد عبدالواحد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

اكتوبربنشاط توريدات عموميه براس مال  6-3لطعه  6بالعنوان مول الياسمين ح الـتأشير:   ، حذف نشاط الرئيسى االخر الكائن 

55555 

تم تعديل العنوان ,  25135151وفي تاريخ  25423زين العابدين عبدالرؤف عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 461متر لطعه  355وصف الـتأشير:   ، الغاء نشاط الرئيسى االخر بالعنوان مخازن الشباب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135151وفي تاريخ  31533مبرون دمحم مبرون دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 A1مبنى  21مول المعز محل  2مجاوره  12الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135151وفي تاريخ  31541 دمحم على ابو الحديد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 الحى السابع المحور المركزى 2محل بالدور االرضى رلم  222الـتأشير:   ، لطعه رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  21546ابانوب حسنى حبيب ماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ن / شمه 34م /  63ارع المستمبل ش 6الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135152وفي تاريخ  11156حمدى عبدالرحمن داود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الشيخ زايد  65سنتر اللؤلؤه محل رلم  2مجاوره  1وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135152وفي تاريخ  31545مجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رمزى رمضان لرنى عبدال -  14

 3مجمع وحيد الصناعى ص  5وصف الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  23526نصر فالح عبدالمسيح صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 2الحى  2مجاوره  2311يل العنوان ليصبح محل بعمار الـتأشير:   ، تعد

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  31543عمرو مطاوع عالم صديك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 11مركز الشهداء الحى  5الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135152وفي تاريخ  31544وليد دمحم سيد امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 5المجاوره  fa 1محل  aالمركزى التجارى مزار مول مبنى  5مجاوره  16، الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135152وفي تاريخ  31545صفاء عبدالحميد عيد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 12ير:   ، عنوان الفرع حدائك اكتوبر سنتر الجوهره محل رلم وصف الـتأش

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  35355احمد دمحم ابوضيف ابو شامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 2سنتر المصطفى محل رلم  11الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31542بك ليده برلم    ايهاب حسنى ميالد عازر ، تاجر فرد ،  س -  25

 2محور خدمى  11الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه الثانيه لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31541عبدهللا احمد ابراهيم فواز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 451السويمه محل رلم  3جاوره م 6الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  35355احمد دمحم ابوضيف ابو شامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

  2سنتر المصطفى محل رلم  11الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  13431ليده برلم     كريم سيف الدين ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  23

 الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31543دمحم عبدهللا السيد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31555 ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يحيى محمود دمحم -  25

 1مجمع االمريكيه الحى  15الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31543ناجى مفتاح سعد عطيوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 الشيخ زايد مول بارن افنيوالـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31553هيثم حسن شولى حسن الريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 بلون هـ مركز المدينة شارع الفردوس شمة باالرضى  2الـتأشير:   ، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان  25135153وفي تاريخ  13431كريم سيف الدين ابراهيم دمحم السرجانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

بالمجمع التجارى الخدمى داندى  351طرق مصر اسكندرية الصحراوى محل  22, وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

 مول

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31552مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم سعيد ابوالمجد  -  23

 سنتر المدينة التجارى الحى الرابع  35الـتأشير:   ، مكتب 

تم تعديل العنوان , وصف  25135154وفي تاريخ  31565مصطفى ابراهيم روبى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 بمشروع حى االشجار  53/2:   ، محل رلم الـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  25135154وفي تاريخ  24624دمحم عامر عامر عامر عتاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

  12الدور االول سنتر المجد التجارى الحى  13الـتأشير:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135154وفي تاريخ  31552رد ،  سبك ليده برلم    مؤسسة عونى حبيب ، تاجر ف -  32

 باالرضى 2سنتر مال محل  12، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135154وفي تاريخ  31555عابدين رمضان السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 المول التجارى الشيخ زايد 1اوره الـتأشير:   ، الحى السابع مج

تم تعديل العنوان , وصف  25135154وفي تاريخ  31551رمضان دمحم التجانى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 الدور الثانى سيتى سكيب 52الـتأشير:   ، وحده رلم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135154ي تاريخ وف 13653كارم دمحم نبيل محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 باالرضى  61محل  2، تعديل العنوان ليصبح الحى السابع مركز هنيده التجارى برج 

تم تعديل العنوان ,  25135154وفي تاريخ  31556ابراهيم دمحم هالل ابراهيم رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 12الحى  323مجمع على الدين مبنى ج مكتب وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135151وفي تاريخ  31564عاطف عمل دمحم عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 الدور الرابع ش السنترال الشيخ زايد  12شمة  2مجاورة  3، الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135151وفي تاريخ  31563فرد ،  سبك ليده برلم    عمر حسن احمد عبدالغنى منصور ، تاجر  -  32

  1ب شمة 3عمارة  5مجاورة  1وصف الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  31561حجاج سيد محمود امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 بحدائك اكتوبر 1,5,4ليه بالزا محالت الـتأشير:   ، مول الدو

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  31563هبه صالح عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 منطمه الخدمات بفرلى هيلززايد mix 4بمول  B4الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  31562م    ايمن اشرف على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  41

 شمه الدور االول 2مجاوره  4ح 355الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25135152وفي تاريخ  31565شريف مصطفى حسين عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 نة التجارى الحى الرابع الدور االول مركز المدي 25وصف الـتأشير:   ، الوحدة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  31515على ابراهيم بدر احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 4الدور االرضى الحى  1512لطعه  5مجاوره  2الـتأشير:   ، وحده رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  31566  عبدالرحمن عبدهللا الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  44

 3ب مجاوره  43عمارة  1شمه  11الـتأشير:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  25135153وفي تاريخ  35333سبيله حلمى عبدالحكم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 وصف الـتأشير:   ، منديشه 

تم تعديل العنوان ,  25135153وفي تاريخ  35333حكم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سبيله حلمى عبدال -  46

 وصف الـتأشير:   ، له رئيسى اخر بالعنوان شارع المباله الغربى الواحات البحريه 

العنوان , وصف  تم تعديل 25135153وفي تاريخ  31525احمد دمحم احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 4مرحله  6الـتأشير:   ، الحى السابع سنتر االردنيه محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31511احمد دمحم عبدالعاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 المستثمر الصغير الحى السادس 24الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135153وفي تاريخ  21231فرد ،  سبك ليده برلم     حاتم كمال دمحم جمعه ، تاجر -  43

  55555شارع دمحم كمال من الشعراوى كفر عطاطى بنشاط مخبز بلدى نصف الى براس مال  1، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31512شعبان فاروق سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 سوق الجمله 222الـتأشير:   ، سوق الخضار محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  21261مخلص دميان فؤاد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 12شمه  4مجاوره  11لحى الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح الشيخ زايد شارع البستان ا

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135153وفي تاريخ  31514عيد شحاته فهمى ونه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 عمار ج  51، مجمع على الدين المحور المركزى محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135153ي تاريخ وف 31511احمد سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 حدائك الفردوس  225الـتأشير:   ، لطعه 

تم تعديل العنوان ,  25135153وفي تاريخ  35333سبيله حلمى عبدالحكم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 بالعنوان منديشه  55555اس مال وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بنشاط مصنع تعبئة وتجفيف التمور بر

تم تعديل العنوان , وصف  25135153وفي تاريخ  31515نحمده صالح دمحم الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 متر مركز االردنيه 155اسكان الشباب  145الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  25135153وفي تاريخ  31516ليده برلم    مؤسسة الجوينى للتوريدات العموميه ، تاجر فرد ،  سبك  -  56

 الدور الثانى 6المستمبل الحى  22وصف الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31523دمحم ثابت عبدهللا حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 13متر لطعه  355الـتأشير:   ، مخازن الشباب 

, وصف تم تعديل العنوان  25135115وفي تاريخ  31522عبدالحكيم احمد دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 3محل  55عماره  4مجاوره  13الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31521دمحم احمد كمال عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 الدور الثالث سنتر فراج  351الـتأشير:   ، وحده 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31522فرد ،  سبك ليده برلم    ايمان دمحم دمحم الصاوى ، تاجر  -  65

 الدور االرضى الشيخ زايد 12عماره  4مجاوره  1الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135115وفي تاريخ  31523دمحم السيد عبدالسالم حسين سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 3شمه  16الحى  1مجاوره  125شير:   ، الشيخ زايد عماره وصف الـتأ

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31521ممدوح سالم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 1مول على الدين سيتى مول الدور االرضى الحى  21الـتأشير:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31525فرد ،  سبك ليده برلم     هشام حسين منصور هالل ، تاجر -  63

 132سنتر الحسين محل رلم  3مجاوره  6الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31526سيد احمد فراج مشرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 42سنتر المركز التجارى مكتب  1مجاوره  الـتأشير:   ، الحى الثانى

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31633ناجح حامد حسن زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 مخازن الشباب المنطمة الصناعية  216الـتأشير:   ، وحدة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31532م    بجاد اسامه دمحم عبدالمهيمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  66

 4ب محل  12عمارة 1الـتأشير:   ، الفردوس مجاورة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31531خالد احمد فؤاد لبيب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 1محل  53عمارة  2مجاورة  3الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31531خالد احمد فؤاد لبيب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

  2الـتأشير:   ،  له رئيسى بنشاط مماوالت واستيراد وتصدير بالعنوان مدينة ناصر عمارات البنن الوطنى مدخل ب شمه 

تم تعديل العنوان ,  25135111وفي تاريخ  31535الشال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالوارث حسن عبدالوارث  -  63

 15عمارة الحى  164نموذج د مشروع  26عمارة  1وصف الـتأشير:   ، محل رلم 

تأشير:   تم تعديل العنوان , وصف الـ 25135114وفي تاريخ  1612ايمن احمد غزى فودة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الدور الرابع 11وحدة رلم  3، تعديل العنوان ليصبح الحى العاشر سيتى ستار برج 

تم تعديل العنوان ,  25135114وفي تاريخ  14146عماد عادل شكرى زكى فانوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

  462وصف الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه مخازن الشباب لطعه 

تم تعديل العنوان ,  25135114وفي تاريخ  14146اد عادل شكرى زكى فانوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عم -  12

 مبنى ج بنشاط لطع غيار مارش ودينامو 44مجمع على الدين رلم  12وصف الـتأشير:   ، له رئيسى اخر بالعنوان الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135114وفي تاريخ  31533ليده برلم     اشرف جهاد عطا ابراهيم البيطار ، تاجر فرد ،  سبك -  13

 B 41مركز المدينه التجاريه امام النجدة مكتب رلم  4وصف الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135114وفي تاريخ  14146عماد عادل شكرى ذكى فانوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 462بالعنوان لطعة  15555فتتاح رئيسى اخر بنشاط تصنيع اجزاء معدنية متنوعة للسيارت براس مال وصف الـتأشير:   ، ا

 مخازن الشباب المنطمة الصناعية 

تم تعديل العنوان , وصف  25135114وفي تاريخ  31534دمحم عبدهللا على خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الشيخ زايد 12مول المعز السوق التجارى الحى  A3الدور االرضى محل  2الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31532مرفت على رجب داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 سنتر مرفانا 4الحى  16الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31655،  سبك ليده برلم    عبدهللا دمحم رفاعى عبدالرحمن ، تاجر فرد  -  11

 أ مدينة الفردوس لوات مسلحه 125الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31653نبيل كامل جريس بولس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ه محل تجارى الدور االولالـتأشير:   ، ابنى بيتن المنطمه الخامس

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135115وفي تاريخ  2233دمحم حسين سعيد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 5سنتر االردنيه مرحلة اولى محل رلم  1، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135115خ وفي تاري 31535مصطفى سعيد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

  3/155محل  3سيتى ستارز مبنى  11الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31533ارميا حناهللا رشدى حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ارضى زايد 2شمه  4المجاورة  16الحى  31الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135115وفي تاريخ  2233 حسين سعيد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  22

بالسمه التجارية  155555بنشاط بيع دهب براس مال  5سنتر االردنيه مرحله اولى محل رلم  1، افتتاح رئيسى اخر بالعنوان الحى 

 طيبه للمصوغات والذهب

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31531صالح الدين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  23

 5مجاورة  3الحى  333الـتأشير:   ، عماره رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  31651عبدالرحمن اياد فضل فريد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 د 2محل  122ـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه الثالثه لطعه رلم ال

تم تعديل العنوان , وصف  25135116وفي تاريخ  23221دمحم فيصل دمحم عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 22محل  4الـتأشير:   ، مركز المدينة التجارى الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135116وفي تاريخ  23221دمحم فيصل دمحم عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 1مج  4الحى  55555الـتأشير:   ، له رئيسى بسمة تجارية مؤسسة الفيصل للمالبس الجاهزه بنشاط ورشة مالبس جاهزه براسمال 

 135عمارة 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25135116وفي تاريخ  31652تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صيدلية الشافعى ،  -  21

 145سوق المهندسين محل  1مجاورة  1الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135116وفي تاريخ  23221دمحم فيصل دمحم عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

بالعنوان مركز المدينة التجارى  55555ير:   ، افتتاح رئيسى اخر بنشاط بيع عصائر بسمة تجارية عصائر الفيصل براسمال الـتأش

  22محل  4الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135116وفي تاريخ  22536دمحم سعد دمحم حليم سعد البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 52)ب( الريف االيطالى طريك مصر اسكندريه الصحراوى الريف االوروبى ن  25يل العنوان ليصبح الـتأشير:   ، تعد

تم تعديل العنوان , وصف  25135116وفي تاريخ  31656محمود دمحم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 2م محل 15اسكان الشباب  4منطمه  13عمارة  11الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135116وفي تاريخ  31651عادل فرغلى مهران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 11سيتى ستار الحى  3برج  233الـتأشير:   ، محل رلم 

نوان , وصف تم تعديل الع 25135116وفي تاريخ  31654احمد عبدالمادر على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 156,155,1,6الـتأشير:   ، الحى السابع مكه المكرمه سنتر الشرق االوسط محالت 

تم تعديل العنوان , وصف  25135116وفي تاريخ  31655صموائيل صالح موسى بنوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 مجمع االردنيه الصناعيه الرابعه 13الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31616وحيد فؤاد فتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد  -  34

 الشيخ زايد  1سوق المعز مبنى  42الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31611نها عبداللطيف على ابوشليح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 متر 255مساحة 3/ 232لـتأشير:   ، المنطمة الصناعية الثانية جزء من المطعة ا

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31612بكر احمد عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

  2محل  12عمارة  1الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  35351 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    بسمه عاطف اسماعيل دمحم -  31

 ب بجوار سنتر على الدين ليلة المدر6الـتأشير:   ، اصبح العنوان سنتر المجد التجارى مكتب 

يل العنوان , وصف تم تعد 25135111وفي تاريخ  31615مينا سامى سالمه نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 بجوار مجمع على الدين ليلة المدر  31الـتأشير:   ، مول المجد التجارى محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  25135111وفي تاريخ  31522دمحم صبرى منصور عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

  3الحى  1مجاورة  1626عمارة  4،  3وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31653عاطف سيد بكر عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

  231محل  6الـتأشير:   ، سوق الجمله عنبر 

ديل العنوان , وصف تم تع 25135111وفي تاريخ  31613احمد عبدربه حسن عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الشيخ زايد 1مجاورة  1الحى  2محل  31الـتأشير:   ، عمارة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  5425وسام عبدالعزيز يوسف على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 الدين التجارىسنتر على  1الـتأشير:   ، اصبح العنوان / الحى الرابع المجاورة االولى لطعة 

تم تعديل العنوان ,  25135111وفي تاريخ  31614مصطفى دمحم دمحم عبدالحميد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 الدور االول فوق االرضى  L2وصف الـتأشير:   ، سنتر مين مان نموذج 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31611حسين عبدالوهاب نايل جابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 مدينة الفردوس  1ب محل رلم 16الـتأشير:   ، عمارة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31411ابراهيم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 3الحى  2مجاورة  3 لطعة 1شمة  216الـتأشير:   ، اصبح عنوان الرئيسى عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31411ابراهيم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 مشروع الطوب الرملى الحى العاشر 13الـتأشير:   ، اصبح عنوان الفرع شمة بالعمار 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31411ه برلم    ابراهيم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  151

 3الحى  2مجاورة  3لطعة  1شمة  216الـتأشير:   ، اصبح عنوان الرئيسى عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  25135111وفي تاريخ  31411ابراهيم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 مشروع الطوب الرملى الحى العاشر 13عنوان الفرع شمة بالعمار  الـتأشير:   ، اصبح

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  31622صفوت جورج لبيب مرلص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 11شمة  13عمارة  5مجاورة  16الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  13321اجر فرد ،  سبك ليده برلم    مالن موريس وهبه يواليم ، ت -  115

 بالدور االرضى  1الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان سنتر االسراء بالزا المحور المركزى محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  25135112وفي تاريخ  12625احمد عبد هللا بسطويسى عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ل البوابة الرابعه هضبة االهرام  153وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  24456ضياء احمد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 1محل  31عمار رلم  1ة مجاور 11الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  31612دمحم عادل عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 4سنتر كنوز النيل الحى  152الـتأشير:   ، وحدة تجارية 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  31626حماده دمحم امين عبدالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 45مول بدر الدين محل  16الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25135112وفي تاريخ  1563منى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 244تجارى مكتب  3، تعديل العنوان ليصبح المحور الخدمى الثانى ابراج سيتى ستارز الطابك الثانى فوق االرضى برج 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  31625ر فرد ،  سبك ليده برلم    نعمات دمحم احمد احمد رجب ، تاج -  116

 أ 3محل  463عمارة  3الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى الثالث مجاورة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  31613سالمه محمود سعد الدبسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 1محل  3، الشيخ زايد بيفرلى هيلز مول    الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  31621ايمن على السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الدور االرضى علوى مبنى امول اسواق الجمهوريه  33الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  13321،  سبك ليده برلم    مالن موريس وهبه يواليم ، تاجر فرد  -  113

 بالدور االرضى 1الـتأشير:   ،  سنتر االسراء بالزا المحور المركزى محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  322شريف على سيد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 امتداد الصناعية الثالثه 413، لطعة    الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25135112وفي تاريخ  31624دمحم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 مركز مدينة الفردوس 25محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  31623رمضان فاروق سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 سوق الجملة 2شادر الخضار عنبر  222الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  322شريف على سيد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 ثه امتداد الصناعية الثال 413الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  35264جيهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 المنطمة الصناعية الثالثة  2251مجمع كرنفال محل  145الـتأشير:   ، اصبح العنوان لطعة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  35264   جيهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  125

 المنطمة الصناعية الثالثة  2251مجمع كرنفال محل  145الـتأشير:   ، اصبح العنوان لطعة 

تم تعديل العنوان ,  25135121وفي تاريخ  31636مروه مصطفى مصطفى حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 محل باالرضى 253عمد ثان شارع الخزان لطعه رلم  5الحى وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  31426محمود حسن حسين هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 11الحى  2سنتر البكرى مجاورة  26الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  31426كل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود حسن حسين هي -  122

 55محل  2سنتر البكرى مجاورة  11الـتأشير:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135121وفي تاريخ  31635عمرو دمحم هشام مصطفى بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 حدائك زايد الشيخ زايد 3بلون  423ف الـتأشير:   ، شالية رلم وص

تم تعديل العنوان ,  25135121وفي تاريخ  31622عبدالمعبود على لرنى عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 الدور االرضى  A151بية محل مجمع الشركة الهندسية العر 3ت المنطمة الصناعية الثالثة مبنى 35وصف الـتأشير:   ، لطعة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  31632دمحم رمضان عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 خ مرحلة ثانية 25مول الزهراء  4الـتأشير:   ، الشيخ زايد بيفرلى هيلز كتب 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  31623سبك ليده برلم      احمد السيد عبدالعزيز طلحه ، تاجر فرد ، -  132

  352مجمع على الدين مبنى ج مكتب  12الـتأشير:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  31631احمد حافظ عبدالفتاح حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

بنشاط استيراد وتصدير وتصنيع لدى  253شارع الجالء مبنى ماسبيرو مول غرفة من شمة  4خر بالعنوان الـتأشير:   ، له رئيسى ا

 55555الغير واستيراد الطباعة واجهزة رياضيه بسمة تجاريه المصريه االلمانية راين برودتكت براس مال 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121في تاريخ و 31631احمد حافظ عبدالفتاح حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 355مخازن الشباب  34الـتأشير:   ، لطعه رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  31426محمود حسن حسين هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 11الحى  2سنتر البكرى مجاورة  26الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  31634حسين على سرايا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     محمود -  136

  15شمة  15عمارة  1مجاورة  12الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 

نوان , وصف تم تعديل الع 25135121وفي تاريخ  31635حسام عبدهللا سيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 باالرضى 1محل  1321لطعه  1مجاورة  4الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31632احمد امام على لطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 محل دور ارضى 55ع  1الـتأشير:   ، الحى االول مجاورة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31641تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هشام دمحم ابوالفتوح خطاب ،  -  133

 دور اول علوى 43محل  2مجاورة  2الـتأشير:   ، مول الملكه واالمير ح 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  22442حسانى محمود موسى عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 الشيخ زايد  3مجاورة  1الحى  64عمارة  1ير:   ، اصبح العنوان شمة الـتأش

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31645حسين دمحم جوده حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 6م ص  -م  355مخازن الشباب  46الـتأشير:   ، لطعه رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31642براهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    تامر عادل عبدالمادر ا -  142

 51السنتر التجارى محل  3مجاورة  6الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135124وفي تاريخ  31643حسام الدين عبدالبارى حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 عمد ثان الحى الخامس 15شير:   ، لطعه وصف الـتأ

تم تعديل العنوان  25135124وفي تاريخ  31643كريم عبدالهادى عبدالفتاح دمحم دغيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 ب بدور الفوود كورت 14, وصف الـتأشير:   ، الحى االول دولفين مول محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25135124وفي تاريخ  31655دمحم سعد صادق على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 سنتر لوجراند 12محل  2الـتأشير:   ، الحى االول مجاورة 

وان , وصف تم تعديل العن 25135124وفي تاريخ  31644احمد محمود دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 ارضى 15محل  2سيتى ستارز برج  11الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135124وفي تاريخ  31642دمحم جابر مصطفى معتوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 1ارضى عمارة وسيتى مول الحى  32الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  25135124وفي تاريخ  31646براهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ضياء الدين عبدالشافى ا -  142

  4ارضى مركز المدينه التجارى الحى  13وصف الـتأشير:   ، محل 

   تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير: 25135124وفي تاريخ  31645دمحم السيد سعد نوير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 المحور المركزى الحى الثالث المجاورة االولى 61، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135124وفي تاريخ  31652عطا محمود حسين سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 2سنتر االمراء محل  3مجاورة  6الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135124وفي تاريخ  31651سبك ليده برلم      احمد عبدالحكيم كامل علوانى ، تاجر فرد ، -  151

  64وصف الـتأشير:   ، امتداد المنطمة الصناعية السادسة لطعة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135125وفي تاريخ  31653دمحم عيد دمحم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 24لطعه رلم  15سنتر وادى الملون محل رلم  الـتأشير:   ، الحى السادس

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  15116احمد فوزى محمود محيسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

  16/أ محل 65/3الـتأشير:   ، اصبح العنوان مول طيبة لطعة رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31652ده برلم    امجد فلتس لبيب يوسف ، تاجر فرد ،  سبك لي -  154

 231مكتب  15المحور الخدمى امام الحي 2الـتأشير:   ، سنترالفيروز

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  3234دمحم عبدالمنعم يسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

شارع  222بالعنوان محل ب عمار  255555اخر بنشاط بيع عطور واكسسوارات وهداية راسمال  الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى

 الفردوس  -احمد عزت 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  3234دمحم عبدالمنعم يسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

عماره أ شارع الصفا  2مجاورة  2بالعنوان محل  255555ية وتوريدات براسمال الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بنشاط مواد غذائ

 الفردوس  -والمروة 

 25135122وفي تاريخ  3234تصحيح االسم ليصبح / دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

بالعنوان محل  255555بنشاط بيع عطور واكسسوارات وهداية راسمال تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر 

 الفردوس  -شارع احمد عزت  222ب عمار 

 25135122وفي تاريخ  3234تصحيح االسم ليصبح / دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 2بالعنوان محل  255555سى اخر بنشاط مواد غذائية وتوريدات براسمال تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح رئي

 الفردوس  -عماره أ شارع الصفا والمروة  2مجاورة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31662دمحم رضا ابراهيم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 سنتر التجارى حى االشجار ال 65عمارة  1الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  3234دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 الفردوس -شارع احمد عزت  222الـتأشير:   ، محل ب عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  3234رلم    دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  161

الـتأشير:   ، له رئيسى بسمة تجارية رتاج بنشاط مماوالت لجهات حكومية وتسويك عمارى واستشارات هندسية واالستيراد براسمال 

 المحور المركزى بجوار البنن العربى 3بالعنوان مكتب ادارى رلم  255555

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31661ه عرابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد على عطي -  162

 ب 6محل  4الـتأشير:   ، سنتر المدينة التجارى الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  3234دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 الفردوس -عماره أ شارع الصفا والمروة  2مجاورة  2تأشير:   ، محل الـ

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  3234دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

رى واستشارات هندسية واالستيراد براسمال الـتأشير:   ، له رئيسى بسمة تجارية رتاج بنشاط مماوالت لجهات حكومية وتسويك عما

 المحور المركزى بجوار البنن العربى 3بالعنوان مكتب ادارى رلم  255555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31656احمد سيد عباس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 لفردوس الموات المسلحة ا - 2اكتوبر 6الـتأشير:   ، وحدة داخل نادى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31663مصطفى كامل امام مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 225متر لطعة  355الـتأشير:   ، مخازن الشباب 

تم تعديل العنوان ,  25135122وفي تاريخ  31655دمحم عاطف فهمى على وهيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 بمنطمة الصناعات الصغيرة مشروع الشباب بمنطمة مخازن الشباب  25وصف الـتأشير:   ، المطعة رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31665احمد مسعود عبدهللا حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

  6شمة  2عماره  3مجاورة  13الـتأشير:   ، الشيخ زايد الحى 

تم تعديل العنوان ,  25135122وفي تاريخ  13562دمحم عبدالعظيم عبدالتواب طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 السوق المديم  1أ محل رلم 14وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان الحى السادس عينات الشباب عمارة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  31654، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايهاب دمحم عطيه السيد  -  115

  2شمة  153عماره  2مجاورة  3الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  4344نور فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 متر المنطمة الصناعية 355باب مخازن الش 153الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  4344نور فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

السويمه محل رلم  3مج  6بالعنوان ح  15555الـتأشير:   ، له رئيسى بسمة تجارية صالون النور بنشاط صالون حالله براسمال 

351 

تم تعديل العنوان , وصف  25135122وفي تاريخ  4344نور فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 153بسمه تجارية النور للبالستين بالعنوان  15555الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر بنشاط تصنيع اكياس وشنط بالستين براسمال 

 ة متر المنطمة الصناعي 355مخازن الشباب 

تم تعديل العنوان , وصف  25135123وفي تاريخ  23353عصام ربيع على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الشيخ زايد 1مجاورة  13سنتر الشباب الحى  25الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح محل 

تم تعديل العنوان , وصف  25135123تاريخ  وفي 31663احمد جمعه لرنى شاكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 3محل  6شارع  124عمارة  1مجاورة  3الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135123وفي تاريخ  31662ياسمين صابر عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 15/12بلون  11الـتأشير:   ، فيال غرب سوميد مجاورة 

تم تعديل العنوان ,  25135123وفي تاريخ  31664ياسر عبدالرحمن احمد جلهوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

  4سنتر االردنية محل  11وصف الـتأشير:   ، الحى 

ن , وصف تم تعديل العنوا 25135123وفي تاريخ  31665مروه سيد احمد عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 4الحى  6مجاورة  1322لطعه  2الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135123وفي تاريخ  31666رافت حنفى على حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 11الحى  2سنتر النخيل  13الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135123وفي تاريخ  21555سبك ليده برلم      سامح عادل جرجس عطا هللا ، تاجر فرد ، -  125

 الـتأشير:   ، تم اضافة فرع بالعنوان شارع ترعة السواحل وراق الحضر الوراق 

تم تعديل العنوان , وصف  25135123وفي تاريخ  31661مريم طلعت حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 الشيخ زايد 2مدخل  2الحى الرابع مجاورة  FA 33محل رلم  Aر:   ، مول مزار الـتأشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135135وفي تاريخ  31615نهى زهير ابراهيم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 f1ب وحدة  4/3الـتأشير:   ، الشيخ زايد بيفرلى هيلز سنتر العتابى 

تم تعديل العنوان ,  25135135وفي تاريخ  31611ر عبدالرازق عبداللطيف عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    باه -  123

 الحى الرابع 1مجاورة  2عمارة  2وصف الـتأشير:   ، شمه 

نوان , تم تعديل الع 25135135وفي تاريخ  31616ياسر فكرى احمد عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 41, 45, 33, 32وصف الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه االولى لطع 

تم تعديل العنوان , وصف  25135135وفي تاريخ  31612احمد على عبدالكريم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 سيتى ستار 3برج  1الدور الثالث مكتب  11الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135135وفي تاريخ  12152حى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود السيد فت -  126

  15محل  3الـتأشير:   ، اصبح العنوان سوق الجملة عنبر 

تم تعديل العنوان , وصف  25135135وفي تاريخ  31613صدلى لدرى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 41سنتر مصر محل رلم  1شارع السطب مجاورة  12، ص    الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصف  25135135وفي تاريخ  31615رنده نبيل محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 المحور المركزى 45جلورى مول المجد التجارى لطعه رلم  5الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  25135131وفي تاريخ  15355ن الطحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبد الحميد احمد حس -  123

 م355مخازن الشباب  116وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان 

تم تعديل العنوان ,  25135131وفي تاريخ  15355عبد الحميد احمد حسن الطحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 متر 355ورش الشباب ارضى أ ل  262ير:   ، اصبح عنوان الفرع المنطمة الصناعية السادسة لطع وصف الـتأش

تم تعديل العنوان , وصف  25135131وفي تاريخ  2432سيد ربيع سيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 االحياء سوق منطمة ابو الوفا المرحلة السادسة جنوب 2الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  25135131وفي تاريخ  15355عبد الحميد احمد حسن الطحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 متر 355ورش الشباب ارضى أ ل  262وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان المنطمة الصناعية السادسة لطع 

تم تعديل العنوان , وصف  25135131وفي تاريخ  31611ليده برلم    مرفت شولى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  133

  2,1ن محل  4عمارة  2الـتأشير:   ، الفردوس مجاورة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135131وفي تاريخ  31612دمحم سعد محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 1لحى دياموند مول ا 231الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135131وفي تاريخ  2432سيد ربيع سيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 11السوق التجارى محل رلم  2الـتأشير:   ، الحى السادس مجاورة 

تم تعديل العنوان , وصف  25135131وفي تاريخ  31625شيماء وحيد حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 الشيخ زايد 2مجاورة  1ح  22الـتأشير:   ، سنتر اللؤلؤة محل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , وصف 25135151وفي تاريخ  21122شيرين محسن طاهر مبرون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 ر:  اضافة نشاط تشغيل لدى الغير مفروشات ويونيفورمالتأشي

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135153وفي تاريخ  3422على احمد محمود بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 اضافة نشاط تصنيع الواح خشب كونتر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135154وفي تاريخ  13653كارم دمحم نبيل محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 حذف نشاط بالى ستيشن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135154وفي تاريخ  22313محمود حسن دمحم الصغير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 ط ليصبح تأجير معدات خفيفهتعديل النشا

تم تعديل النشاط , وصف 25135151وفي تاريخ  21232وليد جمال عبدالمنعم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير:  اضافة نشاط استيراد وتصدير وتوكيالت تجارية

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135151يخ وفي تار 23211مرفت امين موسى معن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 اصبح النشاط  كوافير حريمى ورجالى

تم تعديل النشاط , وصف 25135153وفي تاريخ  13113صالح ناجح عبدالنظير عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وفيه توريد خامات الدهان وكهرباء وادوات صحيهالتأشير:  اضافة نشاط توريدات عموميه وادوات كتابيه ومكتبيه ومستلزمات ب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135115وفي تاريخ  24535مروة حسنى حنفى ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

بتاريخ  2613والصادره برلم  2513/2/11بتاريخ  41تعديل النشاط ليصبح استثمار وتسويك عمارى بالموافمه االمنيه رلم 

2513/5/6 

تم تعديل النشاط , وصف 25135115وفي تاريخ  15425دمحم عبدالفتاح عبدالاله الطويل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير:  اضافة نشاط توريد عماله داخل ج.م.ع

تم تعديل النشاط , وصف 25135111وفي تاريخ  24215احمد عبدربه عبدالعال عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير:  اضافة نشاط توريد عماله بالداخل

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135115وفي تاريخ  23526سيد نبيل سيد امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 اضافة نشاط توريد عمالة بالداخل

تم تعديل النشاط , وصف 25135111وفي تاريخ  31522ك ليده برلم   دمحم صبرى منصور عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سب -  12

 التأشير:  اضافة نشاط تغيير زيوت وضبط زاويا السيارات وخدمه السيارات وغسيل السيارات

تم تعديل النشاط , وصف 25135111وفي تاريخ  5425وسام عبدالعزيز يوسف على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 اصبح النشاط / صيدلية التأشير: 

تم تعديل النشاط , وصف 25135112وفي تاريخ  21413دمحم عبدالتواب حسين شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير:  اضافة نشاط تصنيع مكماالت غذائية لدى الغير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135112وفي تاريخ  1563منى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 تعديل النشاط ليصبح مكتب نمل افراد وشحن بالداخل

تم تعديل النشاط , وصف 25135121وفي تاريخ  21125ايليا عبدالمسيح غبلاير سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  مكتبة تصوير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135124وفي تاريخ  21112سبك ليده برلم   دمحم محمود السيد محمود ، تاجر فرد ،   -  11

اضافة نشاط المماوالت العامة وتمديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وصيانة معدات الحفر والمضخات 

 البترولية والتعدين وتجارة لطع غيار السيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , وصف 25135124وفي تاريخ  15345الكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    جاد الكريم صابر جاد -  12

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصف 25135124وفي تاريخ  1423طارق دمحم احمد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

( والتوكيالت التجارية 6من المجموعة  36والفمرة  13يصبح االستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعة التأشير:  تغير النشاط ل

)فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته( وبيع وايجار وتركيب وتصنيع السماالت لدى الغير وتصميم السماالت والشدات المعدنية والتدريب 

ذلن الجمالونات واعمال االلومنيوم والمماوالت العمومية وتجارة وبيع وصيانة )فيما عدا اعمال السماالت واالمن الصناعى(  وك

 محطات معالجة المياه

تم تعديل النشاط , 25135125وفي تاريخ  25114عبد الجواد على عبد المجيد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصف التأشير:  تعديل النشاط ليصبح مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصف 25135122وفي تاريخ  15116مد فوزى محمود محيسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اح -  21

 التأشير:  اصبح النشاط تجارة لطع غيار السيارات المالكى

, وصف تم تعديل النشاط 25135122وفي تاريخ  13562دمحم عبدالعظيم عبدالتواب طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير:  اصبح النشاط مطعم فول وطعمية

تم تعديل النشاط , وصف 25135123وفي تاريخ  2155رجب عبدالراضي بسيونى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير:  اضافة نشاط التوريدات العمومية ومستلزمات مياه

تم تعديل النشاط , وصف 25135135وفي تاريخ  12152ه برلم   محمود السيد فتحى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  24

 التأشير:  اصبح النشاط تجارة فاكهه بالجمله

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عديل نوع الشركة , تم ت25135152وفي تاريخ  31565شريف مصطفى حسين عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31522ايمان دمحم دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31531دمحم صالح الدين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135111وفي تاريخ  31614مصطفى دمحم دمحم عبدالحميد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135121وفي تاريخ  31426محمود حسن حسين هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135124وفي تاريخ  31652عطا محمود حسين سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31655وهيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عاطف فهمى على -  1

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135135وفي تاريخ  31615رنده نبيل محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135152وفي تاريخ  31545رد ،  سبك ليده برلم   رمزى رمضان لرنى عبدالمجيد ، تاجر ف -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31555يحيى محمود دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135152وفي تاريخ  31562رلم   ايمن اشرف على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31512شعبان فاروق سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115في تاريخ و 31651عبدالرحمن اياد فضل فريد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135116وفي تاريخ  23221دمحم فيصل دمحم عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135121 وفي تاريخ 31631احمد حافظ عبدالفتاح حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31632احمد امام على لطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

يل نوع الشركة , وصف تم تعد25135122وفي تاريخ  31665احمد مسعود عبدهللا حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135135وفي تاريخ  31613صدلى لدرى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

ة , تم تعديل نوع الشرك25135152وفي تاريخ  12156صبرى السيد دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135154وفي تاريخ  31555عابدين رمضان السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135152وفي تاريخ  31563هبه صالح عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص وصف

تم تعديل نوع الشركة , 25135114وفي تاريخ  14146عماد عادل شكرى زكى فانوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135111وفي تاريخ  31611حسين عبدالوهاب نايل جابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 : خاصوصف التأشير

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135121وفي تاريخ  31634محمود حسين على سرايا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31663مصطفى كامل امام مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135111وفي تاريخ  31411هيم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابرا -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31514عيد شحاته فهمى ونه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31511، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد سمير دمحم حسنين -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135111وفي تاريخ  31535عبدالوارث حسن عبدالوارث الشال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135111وفي تاريخ  31411جر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم على كرار منشتح ، تا -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135112وفي تاريخ  31622صفوت جورج لبيب مرلص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135121وفي تاريخ  31635حسام عبدهللا سيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135124وفي تاريخ  31651احمد عبدالحكيم كامل علوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135131وفي تاريخ  2432سيد ربيع سيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135151وفي تاريخ  31533مبرون دمحم مبرون دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135151وفي تاريخ  31541بو الحديد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم على ا -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135152وفي تاريخ  31561حجاج سيد محمود امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31521عظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم احمد كمال عبدال -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135111وفي تاريخ  31653عاطف سيد بكر عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135111وفي تاريخ  31613د ،  سبك ليده برلم   احمد عبدربه حسن عبده ، تاجر فر -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135112وفي تاريخ  31626حماده دمحم امين عبدالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135121وفي تاريخ  31632بك ليده برلم   دمحم رمضان عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  س -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31654ايهاب دمحم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135135وفي تاريخ  31612  احمد على عبدالكريم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135153وفي تاريخ  31552اسالم سعيد ابوالمجد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135154ي تاريخ وف 31565مصطفى ابراهيم روبى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135151وفي تاريخ  31563عمر حسن احمد عبدالغنى منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115ريخ وفي تا 31522عبدالحكيم احمد دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135114وفي تاريخ  31533اشرف جهاد عطا ابراهيم البيطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135124وفي تاريخ  31645دمحم السيد سعد نوير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135123وفي تاريخ  31664ياسر عبدالرحمن احمد جلهوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: خاص

يل نوع الشركة , تم تعد25135152وفي تاريخ  21546ابانوب حسنى حبيب ماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31515نحمده صالح دمحم الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير: خاص

نوع الشركة  تم تعديل25135153وفي تاريخ  31516مؤسسة الجوينى للتوريدات العموميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31523دمحم ثابت عبدهللا حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

ة , وصف تم تعديل نوع الشرك25135112وفي تاريخ  31612دمحم عادل عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135123وفي تاريخ  31663احمد جمعه لرنى شاكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135123وفي تاريخ  31662ياسمين صابر عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31543ناجى مفتاح سعد عطيوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135153وفي تاريخ  31553هيثم حسن شولى حسن الريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135154وفي تاريخ  31552مؤسسة عونى حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31535مصطفى سعيد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31533شدى حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ارميا حناهللا ر -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25135116وفي تاريخ  31652صيدلية الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135121وفي تاريخ  31623ر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد السيد عبدالعزيز طلحه ، تاج -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31641هشام دمحم ابوالفتوح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135124وفي تاريخ  31646جر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ضياء الدين عبدالشافى ابراهيم ، تا -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  4344نور فتحى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135151وفي تاريخ  31545برلم   اسماء مصطفى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135152وفي تاريخ  31515على ابراهيم بدر احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115تاريخ وفي  31653نبيل كامل جريس بولس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135111وفي تاريخ  31612بكر احمد عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135121وفي تاريخ  31635عمرو دمحم هشام مصطفى بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135124وفي تاريخ  31644احمد محمود دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135135وفي تاريخ  31611باهر عبدالرازق عبداللطيف عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135152وفي تاريخ  31543عمرو مطاوع عالم صديك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

وع الشركة , وصف تم تعديل ن25135153وفي تاريخ  31511احمد دمحم عبدالعاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135115وفي تاريخ  31523دمحم السيد عبدالسالم حسين سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

كة , وصف تم تعديل نوع الشر25135111وفي تاريخ  31615مينا سامى سالمه نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 25135121وفي تاريخ  31622عبدالمعبود على لرنى عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصف التأشير: خاص

, وصف  تم تعديل نوع الشركة25135122وفي تاريخ  31645حسين دمحم جوده حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31662دمحم رضا ابراهيم المرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135123وفي تاريخ  31666رافت حنفى على حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 ر: خاصالتأشي

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135154وفي تاريخ  31551رمضان دمحم التجانى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135111وفي تاريخ  31531خالد احمد فؤاد لبيب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135116وفي تاريخ  31656محمود دمحم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135116وفي تاريخ  31651عادل فرغلى مهران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135112وفي تاريخ  31613ود سعد الدبسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سالمه محم -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135125وفي تاريخ  31653دمحم عيد دمحم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135123وفي تاريخ  31661مريم طلعت حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135131وفي تاريخ  31625شيماء وحيد حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135151وفي تاريخ  31531دالرازق احمد فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ريهام عب -  32

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31526سيد احمد فراج مشرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135112وفي تاريخ  31621ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن على السيد عل -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135112وفي تاريخ  13321مالن موريس وهبه يواليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135112وفي تاريخ  322،  سبك ليده برلم   شريف على سيد احمد حسن ، تاجر فرد  -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31656احمد سيد عباس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 25135153وفي تاريخ  35355برلم   احمد دمحم ابوضيف ابو شامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  32

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135152وفي تاريخ  31566عبدالرحمن عبدهللا الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31532مرفت على رجب داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135115وفي تاريخ  31655عبدهللا دمحم رفاعى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135111ريخ وفي تا 31616احمد وحيد فؤاد فتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135122وفي تاريخ  31642تامر عادل عبدالمادر ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135124يخ وفي تار 31643حسام الدين عبدالبارى حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135122وفي تاريخ  3234دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135154تاريخ  وفي 31556ابراهيم دمحم هالل ابراهيم رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135111وفي تاريخ  31532بجاد اسامه دمحم عبدالمهيمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135114ريخ وفي تا 31534دمحم عبدهللا على خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135116وفي تاريخ  31654احمد عبدالمادر على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135116وفي تاريخ  31655صموائيل صالح موسى بنوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135121وفي تاريخ  31636مروه مصطفى مصطفى حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25135124وفي تاريخ  31643كريم عبدالهادى عبدالفتاح دمحم دغيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135124وفي تاريخ  31655دمحم سعد صادق على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 التأشير: خاص

الشركة ,  تم تعديل نوع25135131وفي تاريخ  31611مرفت شولى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135151وفي تاريخ  31534احمد شولى عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

ركة , تم تعديل نوع الش25135151وفي تاريخ  31535احمد الشبراوى حسن الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31542ايهاب حسنى ميالد عازر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,25135153وفي تاريخ  35333سبيله حلمى عبدالحكم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31525احمد دمحم احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135115وفي تاريخ  31525هشام حسين منصور هالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25135112وفي تاريخ  31624دمحم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135112وفي تاريخ  31623 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رمضان فاروق سعد دمحم -  122

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135111وفي تاريخ  31633ناجح حامد حسن زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135122وفي تاريخ  3234تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالمنعم يس دمحم الرفاعى ، -  124

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135122وفي تاريخ  31661احمد على عطيه عرابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135123وفي تاريخ  31665سبك ليده برلم   مروه سيد احمد عبدالمحسن ، تاجر فرد ،   -  126

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135135وفي تاريخ  31616ياسر فكرى احمد عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135152وفي تاريخ  31544لم   وليد دمحم سيد امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  122

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135153وفي تاريخ  31541عبدهللا احمد ابراهيم فواز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135151في تاريخ و 31564عاطف عمل دمحم عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  31521ممدوح سالم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135115وفي تاريخ  2233دمحم حسين سعيد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135111وفي تاريخ  31611نها عبداللطيف على ابوشليح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عديل نوع الشركة , تم ت25135112وفي تاريخ  31625نعمات دمحم احمد احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135124وفي تاريخ  31642دمحم جابر مصطفى معتوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 التأشير: خاص

ة , وصف تم تعديل نوع الشرك25135122وفي تاريخ  31652امجد فلتس لبيب يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25135135وفي تاريخ  31615نهى زهير ابراهيم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25135131وفي تاريخ  31612دمحم سعد محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 أشير: خاصالت

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 25135111وفي تاريخ  31411ابراهيم على كرار منشتح ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح الرحمه  35632تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135153،  فى تاريخ :   -  1

 لتجاره وتوريد الخضروات والفاكهه  

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح هيلث اند  24414تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135153،  فى تاريخ :   -  2

   Health and foodفود 

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح العاصمه  22313تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135154،  فى تاريخ :   -  3

 تأجير المعدات  ل

 الى: اصبحت السمه التجاريه السعد للمماوالت   25365تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135153،  فى تاريخ :   -  4

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح مفتاح  24535تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135115،  فى تاريخ :   -  5

 لالستثمار العمارى اوبن اليف   الحياه

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح الفنيه  35412تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135111،  فى تاريخ :   -  6

 للتصنيع الهندسى والتوريدات الصناعيه  

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح كافيه  25116تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135111،  فى تاريخ :   -  1

 االمريكيه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح يونايتد  31413تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135116،  فى تاريخ :   -  2

 انجينرنج كونستركشن  

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح "الريف  22536برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة 25135116،  فى تاريخ :   -  3

 سنتر" لالدوات المنزليه واالجهزه الكهربائبه  

الى: اضافة السمة التجارية لتصبح فورلين  31362تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135111،  فى تاريخ :   -  15

Iion4   

الى: اصبحت السمة التجارية السويدية  35351ير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأش25135111،  فى تاريخ :   -  11

 لتوريد االدوات الكهربائية  

 الى: اصبحت السمة التجارية سبيس ميديكال   26115تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135111،  فى تاريخ :   -  12

الى: اصبحت السمة التجارية مؤسسة البركه  21552أشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم الت25135111،  فى تاريخ :   -  13

 للتجارة و التصدير للمواد غذائية  

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح يور واى  1563تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135112،  فى تاريخ :   -  14

 للنمل بالداخل  

الى: اصبح االسم التجارى / عماره  35534تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135121فى تاريخ :  ،   -  15

 للصناعات الخشبية والتكميلية  

 الى: اصبحت السمة التجارية برافيو   21125تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135121،  فى تاريخ :   -  16

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح جرين  21112تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135124اريخ : ،  فى ت  -  11

 برد  

الى: تعديل السمه التجاريه لتصبح أعمار  15345تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135124،  فى تاريخ :   -  12

 للمماوالت العامه  

الى: تعديل السمه التجارية لتصبح مطعم  21321تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135125يخ : ،  فى تار  -  13

 الشرلاوى  

الى: تعديل السمة التجاريه لتصبح مكه للتبريد  2113تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135125،  فى تاريخ :   -  25

 لمستلزمات التبريدوالتكييف  

الى: اصبحت السمة التجارية كاليمكس  25233تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135122،  فى تاريخ :   -  21

 كريبشن  

الى: اصبحت السمة التجارية المتحدة  2155تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135123،  فى تاريخ :   -  22

 للتوريدات العمومية  

الى: اصبحت السمة التجارية العمده لتجارة  12152تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135135،  فى تاريخ :   -  23

 فاكهه بالجمله  

الى: تعديل السمة التجارية لتصبح الهندسية  1113تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25135135،  فى تاريخ :   -  24

 صناعية  للخدمات ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25135151، وفى تاريخ    23116فاتن ووسام للمنتجات الغذائية  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 لميد لفسخ الشركه واستلم كل شرين كافة حمولهالسجل  تم محو ا

تم محو/شطب السجل     25135152، وفى تاريخ    3331سامح لبيب الياس وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 2

 محمو الميد لفسخ الشركه

، وفى تاريخ    3331لم : فايز تمام وسامح لبيب وشركائهم  ، توصية بسيطة  سبك ليدها بر-فاست سرفيس جروب   - 3

 تم محو/شطب السجل  محمو الميد لفسخ الشركه   25135152

تم محو/شطب    25135152، وفى تاريخ    24555خالد انور حسان حسن وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 4

 السجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم    25135153، وفى تاريخ    21532يك ابراهيم سالم وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : ابراهيم توف   - 5

 محو/شطب السجل  محو الميد لفسخ الشركة واستالم كل شرين كافه حموله

م ت   25135154، وفى تاريخ    25123ايه رضا ابراهيم المرسى وشريكها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  تم محو الميد لفسخ الشركة واستالم كل شرين كافه حوله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25135154، وفى تاريخ    23334رومانى نبيل عدلى حنا وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 1

 السجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب    25135115، وفى تاريخ    25552تهم للحديد  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : ابناء مرجان وشريك   - 2

 السجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب    25135111، وفى تاريخ    26153احمد محى دسولى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 ميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حمولهالسجل  محو ال

تم محو/شطب السجل     25135111، وفى تاريخ    31452امل دمحم دمحم وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 15

 تم محوالميد افسخ العمد واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب    25135115، وفى تاريخ    2513ك ليدها برلم : رؤوف حسن وخالد دمحم وشركاه  ، توصية بسيطة  سب   - 11

 السجل  محمو الميد لفسخ العمد واستالم كل شرين كالة حموله

تم محو/شطب السجل     25135115، وفى تاريخ    2513خالد دمحم دراز وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 شرين كالة حمولهمحمو الميد لفسخ العمد واستالم كل 

تم محو/شطب    25135116، وفى تاريخ    12565امينة حامد همام وشركائها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 13

 السجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب    25135116ى تاريخ ، وف   12565امينة حامد همام وشركائها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 14

 السجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25135122، وفى تاريخ    23553دمحم محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 15

 محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم    25135122، وفى تاريخ    21526عمرو عالء الدين احمد الصاوى وشريكيه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب    25135135، وفى تاريخ    1621حسن زكى مسعود وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 السجل  محو الميد لفسخ العمد واستالم كل شرين كافة حموله

، وفى تاريخ    32االتحاد الهندسى الدولى )مهندس يحيى الشاذلى وشركاه(  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 مةتم محو/شطب السجل  محو الميد لتغيير عمد الشركه من توصيه الى مساه   25135135

، وفى تاريخ    32االتحاد الهندسى الدولى )مهندس يحيى الشاذلى وشركاه(  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 13

 تم محو/شطب السجل  محو الميد لتغيير عمد الشركه من توصيه الى مساهمة   25135135

تم محو/شطب السجل     25135135، وفى تاريخ    645هشام انور ربيع وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 25

 محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25135135، وفى تاريخ    645مجدى الشماع وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 21

 محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25135135، وفى تاريخ    645انور ربيع وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  هشام   - 22

 محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله

تم محو/شطب    25135135، وفى تاريخ    645احمد محمود عبدالستار وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 23

 لسجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حمولها

   645الشركة المصرية لالستيراد وتجارة مواد البناء احمد محمود عبدالستار وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 24

 حموله تم محو/شطب السجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة   25135135، وفى تاريخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

، وفى تاريخ    32االتحاد الهندسى الدولى )مهندس يحيى الشاذلى وشركاه(  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 25

 تم محو/شطب السجل  محو الميد لتغيير الشكل المانونى للشركه من توصيه الى شركة مساهمة   25135135

، وفى تاريخ    32ى وشركاه(  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم : االتحاد الهندسى الدولى )مهندس يحيى الشاذل   - 26

 تم محو/شطب السجل  محو الميد لتغيير الشكل المانونى للشركه من توصيه الى شركة مساهمة   25135135

تم محو/شطب    25135135، وفى تاريخ    1621حسن زكى مسعود وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 21

 لسجل  محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حمولةا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال  25135151وفي تاريخ   ، 16523دمحم عبدالستار بدوى دمحم وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   55555.555عديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،, وصف التأشير:   ت

تم تعديل  25135115وفي تاريخ   ، 3425مجدى عبدالحفيظ وعمر خالف عبدالصادق توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   15555.555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  25135115وفي تاريخ   ، 3425ر خالف عبدالصادق شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،مجدى عبدالحفيظ وعم -  3

 جنيه   15555.555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  25135121وفي تاريخ   ، 15133اصبح اسم الشركة سمير سعيد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   55555.555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصف  25135121وفي تاريخ   ، 15133احمد فاروق وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم  25135121وفي تاريخ   ، 15133تعديل اسم الشركة ليصبح احمد فاروق وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   55555.555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  25135122وفي تاريخ   ، 24413دمحم رمضان جبر ماضى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   155555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 25135122وفي تاريخ   ، 24413اصبح اسم الشركة دمحم رمضان جبر ماضى وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   155555.555ل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعدي

تم تعديل رأس  25135122وفي تاريخ   ، 24413دمحم رمضان جبر ماضى وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   155555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    24413جبر ماضى وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، اصبح اسم الشركة دمحم رمضان -  15

 جنيه   155555.555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25135122،

تم تعديل رأس  25135124وفي تاريخ   ، 23121احمد عبدالرحمن ابراهيم وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   155555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصف  25135125وفي تاريخ   ، 21335احمد يسرى وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   6555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم  25135125وفي تاريخ   ، 21335اصبح اسم الشركة جمال عيد احمد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   6555.555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصف  25135125،  وفي تاريخ  21335احمد يسرى وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   6555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم  25135125وفي تاريخ   ، 21335اصبح اسم الشركة جمال عيد احمد وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   6555.555رأس مالها ، تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح

تم  25135123وفي تاريخ   ، 5353اصبح اسم الشركة خالد محى الدين فهمى وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  16

 جنيه   1555555.555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  25135123وفي تاريخ   ، 5353ركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،خالد محى الدين فهمى وشركاه ش -  11

 جنيه   1555555.555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  25135123وفي تاريخ   ، 5353سحر مصطفى دمحم مرسى وشركاءها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   65555.555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال 

 5353شركة الجذور العربية لالعمال الكهربائية لصاحبها ماجد توفيك على سعد وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   65555.555ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  25135123وفي تاريخ   ،

تم تعديل  25135135وفي تاريخ   ، 23653البرجاوى وشركاه للمماوالت والتوريدات توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  25

 جنيه   255555.555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  25135131وفي تاريخ   ، 25435ه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،احمد ايران عبدالرحمن وشريكت -  21

 جنيه   2555555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 تم تعديل رأس 25135131وفي تاريخ   ، 25435اصبح / مى دمحم على حامد وشريكها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  22

 جنيه   2555555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  25135131وفي تاريخ   ، 35141دمحم عبدالرحمن عبدالتواب وشريكيه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  23

 نيه ج  155555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  25135131وفي تاريخ   ، 35141دمحم عبدالرحمن عبدالتواب وشركائه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  24

 جنيه   155555.555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان ,  25135151وفي تاريخ  16523دمحم عبدالستار بدوى دمحم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

 شارع عزت الهوارى بوالق الدكرور الجيزه 15وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  25135151وفي تاريخ  35522عالء فتحى حامد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  2

 33452سجل رلم  5142شارع مساكن االولاف الجديده خلف نادى الغزل برلم ايداع  4الـتأشير:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعديل  25135152وفي تاريخ  3511دمحم حسام الدين احمد خميس وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  3

 253عماره  2مجاوره  3العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركزى الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل  25135152وفي تاريخ  3511دعاء عبدالحليم عبدالباسط دمحم وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  4

 253عماره  2مجاوره  3لمركزى الحى العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور ا

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  3511دمحم حسام الدين وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  5

 253عماره  2مجاوره  3الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركزى الحى 

تم تعديل  25135152وفي تاريخ  3511، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     دمحم حسام الدين احمد خميس وشريكته -  6

 253عماره  2مجاوره  3العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركزى الحى 

تم تعديل  25135152وفي تاريخ  3511دعاء عبدالحليم عبدالباسط دمحم وشريكها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

 253عماره  2مجاوره  3العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركزى الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  3511دمحم حسام الدين وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  2

 253عماره  2مجاوره  3ى الحى الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركز

تم تعديل  25135152وفي تاريخ  3511دمحم حسام الدين احمد خميس وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  3

 253عماره  2مجاوره  3العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركزى الحى 

تم تعديل  25135152وفي تاريخ  3511 وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    دعاء عبدالحليم عبدالباسط دمحم -  15

 253عماره  2مجاوره  3العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركزى الحى 

تم تعديل العنوان , وصف  25135152وفي تاريخ  3511دمحم حسام الدين وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

 253عماره  2مجاوره  3الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح المحور المركزى الحى 

تم  25135153وفي تاريخ  13226احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  12

ب المحور المركزى 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1ن شمة رلم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوا

 بجوار البنن العربى 

تم  25135153وفي تاريخ  13226احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  13

ب المحور المركزى 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم 

 بجوار البنن العربى 

وفي تاريخ  13226اصبح / احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  14

ب 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم  25135153

 المحور المركزى بجوار البنن العربى 

تم  25135153وفي تاريخ  13226احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  15

ب المحور المركزى 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم 

 بجوار البنن العربى 

تم  25135153وفي تاريخ  13226 عبدالمادر دمحم ابو النصر وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    احمد دمحم -  16

ب المحور المركزى 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم 

 بجوار البنن العربى 

وفي تاريخ  13226عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    اصبح / احمد دمحم  -  11

ب 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم  25135153

 المحور المركزى بجوار البنن العربى 

تم  25135153وفي تاريخ  13226ر دمحم ابو النصر وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    احمد دمحم عبد الماد -  12

ب المحور المركزى 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم 

 بجوار البنن العربى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم  25135153وفي تاريخ  13226النصر وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو -  13

ب المحور المركزى 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم 

 بجوار البنن العربى 

وفي تاريخ  13226نصر وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    اصبح / احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو ال -  25

ب 14/1بالمطعة  2بلون  4الدور الثالث عمارة  1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان شمة رلم  25135153

 المحور المركزى بجوار البنن العربى 

تم تعديل  25135153وفي تاريخ  3141توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركة رفعت للمماوالت الهندسة والمعمارية ،  -  21

 ش كابول  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان 

 3141شركة مجموعة رفعت للمماوالت الهندسية والمعمارية شركة مساهمة مصرية ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  22

 ش كابول  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان  تم تعديل 25135153وفي تاريخ 

تم تعديل  25135153وفي تاريخ  3141آل رفعت للمماوالت الهندسية والمعمارية ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  23

 ش كابول  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان 

تم تعديل  25135153وفي تاريخ  3141مارية ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم    شركة رفعت للمماوالت الهندسة والمع -  24

 ش كابول  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان 

 3141شركة مجموعة رفعت للمماوالت الهندسية والمعمارية شركة مساهمة مصرية ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم     -  25

 ش كابول  5تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان  25135153وفي تاريخ 

تم تعديل  25135153وفي تاريخ  3141آل رفعت للمماوالت الهندسية والمعمارية ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم     -  26

 ش كابول  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان 

تم تعديل العنوان ,  25135151وفي تاريخ  22136ركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    امل رشاد حرب وشريكتها ، ش -  21

 ايه وان الشيخ زايد  11،  15المجاورة الثانية محل رلم  12وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان سوق المعز التجارى الحى 

تم تعديل  25135152وفي تاريخ  21151لم    جورج ميخائيل استراس عبدهللا وشركائه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها بر -  22

 شارع خاتم المرسلين بالعمرانيه الغربيه  121العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الممر الرئيسى ليصبح 

تم تعديل العنوان ,  25135152وفي تاريخ  21151خالد حسين الليثى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  23

 شارع خاتم المرسلين بالعمرانيه الغربيه  121ير:   ، تعديل الممر الرئيسى ليصبح وصف الـتأش

تم تعديل العنوان ,  25135153وفي تاريخ  25236حنفى حسن حنفى وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  35

 ة الصناعية متر المنطم355مخازن الشباب  161وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان المصنع رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  25135115وفي تاريخ  21142خليل دمحم خليل وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  31

 ارضى وعلوى 15 - 3الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح مجمع االمل الصناعى المنطمه الصناعيه الثالثه محل رلم 

 25135115وفي تاريخ  21142خليل دمحم خليل وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    تعديل اسم الشركه ليصبح  -  32

 15 - 3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح مجمع االمل الصناعى المنطمه الصناعيه الثالثه محل رلم 

 ارضى وعلوى

تم تعديل العنوان ,  25135115وفي تاريخ  21451ن ،  سبك ليدها برلم    نور الدين سيد مدبولى وشركائه ، شركة تضام -  33

 ج كورنيش النيل رملة بوالق2555وصف الـتأشير:   ، 

 21451تعديل اسم الشركة ليصبح مكتبة مدبولى الجديدة مع بماء السمة التجارية . ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  34

 ج كورنيش النيل رملة بوالق2555ل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعدي 25135115وفي تاريخ 

تم تعديل العنوان ,  25135115وفي تاريخ  12166دمحم مجدى عبدالعظيم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  35

 بالدور الثامن  22شارع الدلى شمة  35وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  25135112وفي تاريخ  23433ه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    مصطفى جمال وشريك -  36

 1416الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان الهضبة الوسطى الممطم الحى السادس لطعة 

تم تعديل  25135121وفي تاريخ  15133اصبح اسم الشركة سمير سعيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  31

المحور المركزى  43/3لطعة  1دور ثانى فوق االرضى برج رلم  211العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان الوحدة رلم 

 سيتى ستار 

تم تعديل العنوان , وصف  25135121وفي تاريخ  15133احمد فاروق وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  32

 المحور المركزى سيتى ستار  43/3لطعة  1دور ثانى فوق االرضى برج رلم  211بح العنوان الوحدة رلم الـتأشير:   ، اص

تم  25135121وفي تاريخ  15133تعديل اسم الشركة ليصبح احمد فاروق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  33

المحور  43/3لطعة  1دور ثانى فوق االرضى برج رلم  211لم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان الوحدة ر

 المركزى سيتى ستار 

تم تعديل العنوان  25135122وفي تاريخ  24413دمحم رمضان جبر ماضى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  45

المنطمة الصناعية  164ناعى لطعة رلم مجمع الفيصلية الص 5512،  5511, وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان الوحدة رلم 

 االولى 

وفي تاريخ  24413اصبح اسم الشركة دمحم رمضان جبر ماضى وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  41

مجمع الفيصلية الصناعى لطعة  5512،  5511تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان الوحدة رلم  25135122

 المنطمة الصناعية االولى  164رلم 

تم تعديل العنوان  25135122وفي تاريخ  24413دمحم رمضان جبر ماضى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  42

المنطمة الصناعية  164مجمع الفيصلية الصناعى لطعة رلم  5512،  5511, وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان الوحدة رلم 

 االولى 

وفي تاريخ  24413اصبح اسم الشركة دمحم رمضان جبر ماضى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  43

مجمع الفيصلية الصناعى لطعة  5512،  5511تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان الوحدة رلم  25135122

 المنطمة الصناعية االولى  164رلم 

وفي تاريخ  25323لرحيم صبرى دمحم و وليد طلعت فرغلى وشريكتهم ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شريف عبدا -  44

متر المنطمة الصناعية  355مخازن الشباب  226تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اصبح العنوان المطعة رلم  25135122

 الثالثة 

وفي تاريخ  25323ت فرغلى وشريكتهم ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شريف عبدالرحيم صبرى دمحم و وليد طلع -  45

 -امتداد الصناعية السادسة  -مخازن الشباب  224تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء فرع بالعنوان /  25135122

وفي تاريخ  25323بك ليدها برلم    شريف عبدالرحيم صبرى دمحم و وليد طلعت فرغلى وشريكتهم ، توصية بسيطة ،  س -  46

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع  25135122

تم تعديل العنوان ,  25135122وفي تاريخ  12223اتش سى لتداول االوراق المالية ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم     -  41

االول علوى شارع النصر الشرلى الى شمة بالدور الثاتى علوى برج احمد وصف الـتأشير:   ، نمل ممر الفرع من عمار الدور 

 ضيف هللا شارع الجمهوية 

تم تعديل  25135131وفي تاريخ  31521صافيناز عبدالمجيد منتصر وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  42

 مخازن الشباب المنطمة الصناعية  556و  554العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 

عالء فتحى حامد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تجارى وتوزيع المطهرات وتصنيعها لدى الغير وتسجيلها وتصديرها  -  1

 م تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامنت25135151وفي تاريخ  35522،  سبك ليدها برلم   

دمحم حسام الدين احمد خميس وشريكته ، توصية بسيطة  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات  -  2

تم 25135152اريخ وفي ت 3511الزراعيه والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيانه بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

دعاء عبدالحليم عبدالباسط دمحم وشريكها ، توصية بسيطة  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات  -  3

تم 25135152وفي تاريخ  3511ا برلم   الزراعيه والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيانه بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك ليده

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

دمحم حسام الدين وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات الزراعيه  -  4

تم تعديل 25135152وفي تاريخ  3511ليدها برلم   والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيانه بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك 

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

دمحم حسام الدين احمد خميس وشريكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات  -  5

تم 25135152وفي تاريخ  3511لتصدير ،  سبك ليدها برلم   الزراعيه والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيانه بكافة انواعهم وا

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

دعاء عبدالحليم عبدالباسط دمحم وشريكها ، شركة تضامن  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات  -  6

تم 25135152وفي تاريخ  3511بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك ليدها برلم    الزراعيه والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيانه

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

دمحم حسام الدين وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات الزراعيه  -  1

تم تعديل 25135152وفي تاريخ  3511نه بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك ليدها برلم   والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيا

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

دمحم حسام الدين احمد خميس وشريكته ، توصية بسيطة  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات  -  2

تم 25135152وفي تاريخ  3511ه واعمال الصيانه بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك ليدها برلم   الزراعيه والصناعيه واالنشائي

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

دعاء عبدالحليم عبدالباسط دمحم وشريكها ، توصية بسيطة  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات  -  3

تم 25135152وفي تاريخ  3511والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيانه بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك ليدها برلم   الزراعيه 

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

اعيه دمحم حسام الدين وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط المماوالت العموميه والمماوالت الزراعيه والتوريدات الزر -  15

تم تعديل 25135152وفي تاريخ  3511والصناعيه واالنشائيه واعمال الصيانه بكافة انواعهم والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

ليدها برلم    احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، توصية بسيطة  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك -  11

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135153وفي تاريخ  13226

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشريكه ، توصية بسيطة  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها برلم    -  12

 وصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ت25135153وفي تاريخ  13226

اصبح / احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، توصية بسيطة  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها  -  13

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135153وفي تاريخ  13226برلم   

شركة تضامن  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها برلم    احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، -  14

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135153وفي تاريخ  13226



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشريكه ، شركة تضامن  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها برلم    -  15

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135153وفي تاريخ  13226

اصبح / احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، شركة تضامن  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها  -  16

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135153وفي تاريخ  13226برلم   

احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، توصية بسيطة  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها برلم    -  11

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135153وفي تاريخ  13226

استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها برلم   احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشريكه ، توصية بسيطة  حذف نشاط  -  12

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135153وفي تاريخ  13226

اصبح / احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشريكته ، توصية بسيطة  حذف نشاط استشارات النباتات الطبية ،  سبك ليدها  -  13

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135153وفي تاريخ  13226برلم   

حنفى حسن حنفى وشريكته ، توصية بسيطة  اصبح النشاط تصنيع وتوريد وبيع وتوزيع جميع معطرات السيارت وكماليات  -  25

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135153وفي تاريخ  25236السيارات والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

كه ، شركة تضامن  اصبح النشاط  توريد المالبس المستعملة ،  سبك ليدها برلم   اصبح اسم الشركة اسامة خالد حسن وشري -  21

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135115وفي تاريخ  16154

 16154اسامة خالد حسن وابتسام حنا حبيب ، شركة تضامن  اصبح النشاط  توريد المالبس المستعملة ،  سبك ليدها برلم    -  22

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135115وفي تاريخ 

احمد سيد حسن حجاج وشركاه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط اعمال المماوالت العامة واالستشارات الهندسية والتوريدات  -  23

تم تعديل النشاط , 25135115وفي تاريخ  14222الكهربائية والمماوالت العامه وتوريد مواد البناء والمبانى ،  سبك ليدها برلم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

اصبح اسم الشركة احمد سيد حسن حجاج وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط اعمال المماوالت العامة واالستشارات  -  24

وفي تاريخ  14222ليدها برلم   الهندسية والتوريدات الكهربائية والمماوالت العامه وتوريد مواد البناء والمبانى ،  سبك 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135115

سالم دمحم عبدالرحيم وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط استصالح واستزراع اراضى وحفر أبار ،  سبك ليدها برلم    -  25

 سيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية ب25135111وفي تاريخ  12254

اسالم رفعت دمحم وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط ليصبح التصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية  -  26

وفي  11242ومماوالت الطرق والمواد المحجرية والليدات الموفرة الطالة ومماوالت عامه واشغال عامه ،  سبك ليدها برلم   

 , وصف التأشير:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط 25135114تاريخ 

اسالم رفعت دمحم وشريكه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط ليصبح التصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية  -  21

وفي  11242ومماوالت الطرق والمواد المحجرية والليدات الموفرة الطالة ومماوالت عامه واشغال عامه ،  سبك ليدها برلم   

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135114تاريخ 

اسالم رفعت دمحم وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط ليصبح التصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية  -  22

وفي  11242لم   ومماوالت الطرق والمواد المحجرية والليدات الموفرة الطالة ومماوالت عامه واشغال عامه ،  سبك ليدها بر

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135114تاريخ 

اسالم رفعت دمحم وشريكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط ليصبح التصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية  -  23

وفي  11242عامه ،  سبك ليدها برلم    ومماوالت الطرق والمواد المحجرية والليدات الموفرة الطالة ومماوالت عامه واشغال

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135114تاريخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

اسالم رفعت دمحم وشركاه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط ليصبح التصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية  -  35

وفي  11242ة ومماوالت عامه واشغال عامه ،  سبك ليدها برلم   ومماوالت الطرق والمواد المحجرية والليدات الموفرة الطال

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135114تاريخ 

اسالم رفعت دمحم وشريكه ، توصية بسيطة  اضافة نشاط ليصبح التصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية  -  31

وفي  11242والليدات الموفرة الطالة ومماوالت عامه واشغال عامه ،  سبك ليدها برلم    ومماوالت الطرق والمواد المحجرية

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135114تاريخ 

عبدالعال حسن عبدالعال يوسف وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط نمل برى للبضائع وتوريدات عمومية ،  سبك ليدها  -  32

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135121وفي تاريخ  25156  برلم 

اصبح اسم الشركة سمير سعيد وشريكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط المماوالت العامه واعمال تنسيك الزراعات )الند  -  33

 شاط , وصف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل الن25135121وفي تاريخ  15133سكاب( وخدمات النظافه ،  سبك ليدها برلم   

احمد فاروق وشريكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط المماوالت العامه واعمال تنسيك الزراعات )الند سكاب( وخدمات  -  34

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135121وفي تاريخ  15133النظافه ،  سبك ليدها برلم   

ليصبح احمد فاروق وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط المماوالت العامه واعمال تنسيك الزراعات تعديل اسم الشركة  -  35

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25135121وفي تاريخ  15133)الند سكاب( وخدمات النظافه ،  سبك ليدها برلم   

 تضامن

شريكته ، توصية بسيطة  اصبح النشاط التصديرو تصنيع خلطات التوابل اصبح االسم التجارى / احمد دمحم عبدالعليم بشناق و -  36

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 25135124وفي تاريخ  12352وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ،  سبك ليدها برلم   

 بسيطة

تصنيع خلطات التوابل وتعبئة وتغليف المواد  احمد دمحم عبد العليم بشناق وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح النشاط التصديرو -  31

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135124وفي تاريخ  12352الغذائية ،  سبك ليدها برلم   

عبدالحميد سليمان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة وتوريد جميع انواع المعادن والعدد واالالت ومهمات  -  32

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135125وفي تاريخ  23315المصانع ،  سبك ليدها برلم   الورش و

اصبح اسم الشركة دمحم نجيب على جلبه وشريكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة وتوريد جميع انواع المعادن والعدد  -  33

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25135125وفي تاريخ  23315  واالالت ومهمات الورش والمصانع ،  سبك ليدها برلم 

 شركة تضامن

اصبح اسم الشركة خالد محى الدين فهمى وشريكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط صيانة وتصنيع وتجميع ماكينات التعبئة  -  45

لحساب الشركة او حساب الغير فيما عدا الطباعة  والتغليف والتصدير والتوكيالت والتوريدات التجارية عدا الكمبيوتر وتعبئة وتغليف

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135123وفي تاريخ  5353،  سبك ليدها برلم   

خالد محى الدين فهمى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط صيانة وتصنيع وتجميع ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير  -  41

التوريدات التجارية عدا الكمبيوتر وتعبئة وتغليف لحساب الشركة او حساب الغير فيما عدا الطباعة ،  سبك ليدها برلم   والتوكيالت و

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25135123وفي تاريخ  5353

ة و مماوالت واعمال كهربائية رجب عبدهللا احمد وشريكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط ليصبح االعمال الميكانيكي -  42

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25135123وفي تاريخ  21321وتوريدات كهربائية دون الكمبيوتر ،  سبك ليدها برلم   

 تضامن

يب احمد السعيد دمحم دمحم وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح مماوالت زراعية وتوريدات زراعية والالندسك -  43

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25135135وفي تاريخ  5525والتصدير ،  سبك ليدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تعديل االسم ليصبح دمحم فتح هللا دمحم الصالحى وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط ليصبح مماوالت زراعية وتوريدات  -  44

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 25135135وفي تاريخ  5525برلم   زراعية والالندسكيب والتصدير ،  سبك ليدها 

 بسيطة

احمد السعيد دمحم دمحم وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح مماوالت زراعية وتوريدات زراعية والالندسكيب  -  45

 صف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , و25135135وفي تاريخ  5525والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

تعديل االسم ليصبح دمحم فتح هللا دمحم الصالحى وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح مماوالت زراعية وتوريدات  -  46

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25135135وفي تاريخ  5525زراعية والالندسكيب والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

 تضامن

احمد ايران عبدالرحمن وشريكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط / االستيراد والتصدير وتصنيع وتوريد لطع غيار الماكينات  -  41

تم تعديل النشاط , 25135131وفي تاريخ  25435وتصنيع وصيانة المراوح الصناعية ووحدات التهوية ،  سبك ليدها برلم   

 وصف التأشير:  شركة تضامن

/ مى دمحم على حامد وشريكها ، شركة تضامن  اصبح النشاط / االستيراد والتصدير وتصنيع وتوريد لطع غيار اصبح  -  42

تم تعديل 25135131وفي تاريخ  25435الماكينات وتصنيع وصيانة المراوح الصناعية ووحدات التهوية ،  سبك ليدها برلم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وصف تم تعديل الكيان المانونى  , 25135152وفي تاريخ  414شركة الشرق االوسط للتنمية العمارية ، سبك ليدها برلم    -  1

 التأشير: شركة مساهمة

تم تعديل الكيان المانونى  , 25135152وفي تاريخ  414شركة الشرق االوسط للتنمية العمارية والسياحية ، سبك ليدها برلم    -  2

 وصف التأشير: شركة مساهمة

لمانونى  , وصف التأشير: تم تعديل الكيان ا25135152وفي تاريخ  31162خالد عبدالتواب وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  3

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 25135151وفي تاريخ  15634احمد دمحم حسن رفاعى وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  4

 التأشير: شركة تضامن

كيان المانونى  , تم تعديل ال25135115وفي تاريخ  3425مجدى عبدالحفيظ وعمر خالف عبدالصادق ، سبك ليدها برلم    -  5

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 25135122وفي تاريخ  24413دمحم رمضان جبر ماضى وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  6

 التأشير: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

تم تعديل الكيان 25135122وفي تاريخ  24413اصبح اسم الشركة دمحم رمضان جبر ماضى وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: توصية 25135125وفي تاريخ  21335احمد يسرى وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  2

 بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , 25135125وفي تاريخ  21335اصبح اسم الشركة جمال عيد احمد وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  3

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان 25135135وفي تاريخ  32االتحاد الهندسى الدولى )مهندس يحيى الشاذلى وشركاه( ، سبك ليدها برلم    -  15

 المانونى  , وصف التأشير: شركة مساهمة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 25135135وفي تاريخ  5525م   احمد السعيد دمحم دمحم وشريكه ، سبك ليدها برل -  11

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان 25135135وفي تاريخ  5525تعديل االسم ليصبح دمحم فتح هللا دمحم الصالحى وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  12

 المانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان 25135135وفي تاريخ  32ولى )مهندس يحيى الشاذلى وشركاه( ، سبك ليدها برلم   االتحاد الهندسى الد -  13

 المانونى  , وصف التأشير: شركة مساهمة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبحت اسم الشركه  24226ل اسم الشركة المميدة برلم شركة تضامن  تم التأشير بتعدي  25135151،  فى تاريخ :   -  1

 دمحم احمد على بيبرس وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  23223شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135153،  فى تاريخ :   -  2

 اسالم سعيد يوسف وشريكته

الى: تعديل اسم الشركه  2435ة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم توصية بسيط  25135152،  فى تاريخ :   -  3

 ليصبح الفراعنه للمخابز مرفت الحبشى وشركائها

الى: تعديل اسم الشركه  21142توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135115،  فى تاريخ :   -  4

 هليصبح خليل دمحم خليل وشريكت

الى: اصبح اسم الشركة  16154شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135115،  فى تاريخ :   -  5

 اسامة خالد حسن وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة  14222توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135115،  فى تاريخ :   -  6

 احمد سيد حسن حجاج وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة  15133شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135121،  فى تاريخ :   -  1

 د وشريكهسمير سعي

الى: اصبح اسم الشركة دمحم  24413شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135122،  فى تاريخ :   -  2

 رمضان جبر ماضى وشريكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

كة دمحم الى: اصبح اسم الشر 24413توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135122،  فى تاريخ :   -  3

 رمضان جبر ماضى وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة /  23155شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135122،  فى تاريخ :   -  15

 جمال عبدالصمد على وشريكته

الى: اصبح اسم الشركة  23315شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135125،  فى تاريخ :   -  11

 دمحم نجيب على جلبه وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة  21335شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135125،  فى تاريخ :   -  12

 جمال عيد احمد وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة  21335ة المميدة برلم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشرك  25135125،  فى تاريخ :   -  13

 جمال عيد احمد وشريكه

الى: استدران اسم الشركة  2113شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135122،  فى تاريخ :   -  14

 (2552لسنة 115ليصبح حسام كوينه وشركاه )طبما لعمد التعديل رلم 

الى: استدران اسم الشركة  2113توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135122:  ،  فى تاريخ  -  15

 (2552لسنة 115ليصبح حسام كوينه وشركاه )طبما لعمد التعديل رلم 

دران اسم الشركة الى: است 2113شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135122،  فى تاريخ :   -  16

 (2552لسنة 115ليصبح حسام كوينه وشركاه )طبما لعمد التعديل رلم 

الى: اصبح اسم الشركة  21253توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135122،  فى تاريخ :   -  11

 اسراء اسماعيل كمال وشريكها

الى: اصبح اسم الشركة  5353من  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم شركة تضا  25135123،  فى تاريخ :   -  12

 خالد محى الدين فهمى وشريكه

الى: تعديل االسم ليصبح  5525توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135135،  فى تاريخ :   -  13

 دمحم فتح هللا دمحم الصالحى وشريكه

الى: تعديل االسم ليصبح دمحم  5525شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135135فى تاريخ :  ،   -  25

 فتح هللا دمحم الصالحى وشريكه

الى: اصبح اسم الشركة  23326شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135131،  فى تاريخ :   -  21

 ى )عالء اسامه محمود وشركاه(هارمون

الى: دمحم عبدالرحمن  35141توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25135131،  فى تاريخ :   -  22

 عبدالتواب وشريكيه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

اهيم اسماعيل  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او دخول الشرين فاطمه عمر ابر -  1

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

دخول الشرين فاطمه عمر ابراهيم اسماعيل  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  -  2

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

دخول الشرين فاطمه عمر ابراهيم اسماعيل  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  -  3

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

الداره والتوليع للشركاء مجتمعين او دخول الشرين فاطمه عمر ابراهيم اسماعيل  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك ا -  4

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

دخول الشرين دمحم عبدالعزيز مصيلحى  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  -  5

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

عزيز مصيلحى  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او دخول الشرين دمحم عبدال -  6

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

دخول الشرين دمحم عبدالعزيز مصيلحى  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  -  1

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

دخول الشرين دمحم عبدالعزيز مصيلحى  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  -  2

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

دخول الشرين دمحم احمد على بيبرس  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او منفردين  -  3

 24226برلم       25135151، تاريخ : 

دخول الشرين دمحم احمد على بيبرس  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  -  15

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

دخول الشرين دمحم احمد على بيبرس  شركة تضامن  شرين متضامن  *** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  -  11

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

*** حك االداره والتوليع للشركاء مجتمعين او  دخول الشرين دمحم احمد على بيبرس  شركة تضامن  شرين متضامن  -  12

 24226برلم       25135151منفردين ، تاريخ : 

عالء فتحى حامد منصور  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االداره والتوليع للشركاء الثالثه مجتمعين او  -  13

والحصول على لروض للشركه يجب ان تصدر من جميع منفردين واى تصرفات لانونيه اخرى من رهن او بيع عمارات الشركه ا

 35522برلم       25135151، تاريخ :  5الشركاء مجتمعين 

يوسف سعد عمر احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )هيثم حسن فريد والسيد(  -  14

ذلن حك ادارة الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الرسمية وغير رسمية و)يوسف سعد عمر احمد( منفردين او مجتمعين ولهما فى 

والحكومية وغير الحكومية لتحميك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتوليع على كافة 

اض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن او التزامات الشركة ولهما ان يوكال غيرهما فى كل او بعض ما يخص الشركة اما االلتر

 11126برلم       25135153التصرف بالبيع فيكون االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين ، تاريخ : 

يوسف سعد عمر احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )هيثم حسن فريد والسيد(  -  15

حمد( منفردين او مجتمعين ولهما فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الرسمية وغير رسمية و)يوسف سعد عمر ا

والحكومية وغير الحكومية لتحميك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتوليع على كافة 

ل او بعض ما يخص الشركة اما االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن او التزامات الشركة ولهما ان يوكال غيرهما فى ك

 11126برلم       25135153التصرف بالبيع فيكون االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين ، تاريخ : 

حسن فريد والسيد( يوسف سعد عمر احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )هيثم  -  16

و)يوسف سعد عمر احمد( منفردين او مجتمعين ولهما فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الرسمية وغير رسمية 

والحكومية وغير الحكومية لتحميك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتوليع على كافة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

الشركة ولهما ان يوكال غيرهما فى كل او بعض ما يخص الشركة اما االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن او التزامات 

 11126برلم       25135153التصرف بالبيع فيكون االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين ، تاريخ : 

و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام  احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  توصية بسيطة  مدير -  11

الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض 

ازل للنفس والغير الصول الشركة الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتن

وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم 

 13226برلم       25135153ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : 

 ابو النصر  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام احمد دمحم عبد المادر دمحم -  12

الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض 

فات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير الصول الشركة الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصر

وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم 

 13226برلم       25135153ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : 

احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام  -  13

الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض 

لشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير الصول الشركة الشركة وذلن باسم ا

وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم 

 13226برلم       25135153يخ : ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تار

احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام  -  25

تعلمة بغرض الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق الم

الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير الصول الشركة 

وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم 

 13226برلم       25135153ضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : ومكافأتهم وكل ما يمت

احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام  -  21

على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض  الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع

الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير الصول الشركة 

رواتبهم  وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد

 13226برلم       25135153ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : 

احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام  -  22

السحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون ب

الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير الصول الشركة 

ن والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملي

 13226برلم       25135153ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : 

احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام  -  23

ك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض الجهات الرسمية وح

الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير الصول الشركة 

ن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذل

 13226برلم       25135153ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : 

لمسؤلية امام احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وا -  24

الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض 

الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير الصول الشركة 

ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم  وعماراتها وسياراتها

 13226برلم       25135153ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : 
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حك االدارة والتوليع منفردا والمسؤلية امام  احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له -  25

الجهات الرسمية وحك االدارة والتعامل مع البنون بالسحب وااليداع وله حك التوليع على جميع العمود واالوراق المتعلمة بغرض 

صول الشركة الشركة وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن التصرفات الخاصة بالرهن والبيع والتنازل للنفس والغير ال

وعماراتها وسياراتها ومنموالتها وتوكيل الغير فى ذلن وااليجار وتعيين وعزل العاملين والمستخدمين والفنيين وتحديد رواتبهم 

 13226برلم       25135153ومكافأتهم وكل ما يمتضيه طبيعة العمل بالشركة ، تاريخ : 

ضامن  شرين متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، دخول الشريكة / تهانى دمحم حمدى مسلم  شركة ت -  26

 23223برلم       25135153تاريخ : 

دخول الشريكة / تهانى دمحم حمدى مسلم  شركة تضامن  شرين متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  21

 23223برلم       25135153تاريخ : 

بدالكريم احمد  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ : ماجد دمحم ع -  22

 23223برلم       25135153

ماجد دمحم عبدالكريم احمد  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  23

 23223 برلم      25135153

على حسين عبد المنعم احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع للشركه بحيث اصبح الثنان  -  35

مجتمعان من الشركاء الثالثه المديرين بالشركه وهم )على حسين عبدالمنعم احمد( و)دمحم حامد رضوان عثمان( و )دمحم سمير 

البيع والشراء للسيارات واالالت الزراعيه والمعدات الزراعيه والمستلزمات الزراعيه بجميع مصطفى وهدان( ولهم حك التصرف ب

 22143برلم       25135153انواعها والمملوكه للشركه لصالح وحساب شركه واحة الخير ، تاريخ : 

لجمعية العادية فى مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع ا -  31

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2مجلس ادارة )

س ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصية بسيطة  عضو مجل -  32

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

ئة العامه لالستثمار وعمد التعديل المعتمد من الهي 2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2مجلس ادارة )

بد العال  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى مصطفى دمحم رفعت ع -  33

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141  برلم     25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2مجلس ادارة )

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  34

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23عامه لالستثمار بتاريخ والمعتمد من الهيئة ال 2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153تى ، تاريخ : ( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاال2مجلس ادارة )

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  35

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 
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( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153ديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : ( اعادة هيكلة مجلس االدارة الج2مجلس ادارة )

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  36

ة غير العادية المنعمد وبموجب محضر اجتماع الجمعي 2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2مجلس ادارة )

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  31

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23مه لالستثمار بتاريخ والمعتمد من الهيئة العا 2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153، تاريخ :  ( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى2مجلس ادارة )

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  32

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21خ بتاري

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : ( اعادة هيكلة مجلس االدارة 2مجلس ادارة )

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  33

ع الجمعية غير العادية المنعمد وبموجب محضر اجتما 2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )مجلس 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  45

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22بتاريخ  والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار 2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

ن ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو ( تعيي1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2مجلس ادارة )

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  41

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425لم والمصدق بمحضر تصديك ر 2513/6/23بتاريخ 

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2مجلس ادارة )

جتماع الجمعية العادية فى محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر ا -  42

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21بتاريخ 

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23ريخ بتا

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2مجلس ادارة )

 2513/3/21ئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى احمد دمحم رفعت عبد العال  توصية بسيطة  ر -  43

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ وعمد التعديل المعتمد  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )
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 2513/3/21رفعت عبد العال  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى احمد دمحم  -  44

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )

 2513/3/21احمد دمحم رفعت عبد العال  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  45

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23هيئة العامه لالستثمار بتاريخ والمعتمد من ال 2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153له كاالتى ، تاريخ : ( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكي2ادارة )

 2513/3/21احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  46

تاريخ وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد ب 2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153ارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : ( اعادة هيكلة مجلس االد2ادارة )

 2513/3/21احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  41

الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  وبموجب محضر اجتماع 2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2دارة )ا

 2513/3/21احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  42

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22خ والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاري

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

طمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس ( تعيين ) فا1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )

 2513/3/21فاطمه احمد سعيد نافع  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  43

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22ئة العامه لالستثمار بتاريخ والمعتمد من الهي

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24 ب بتاريخ 1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )

 2513/3/21فاطمه احمد سعيد نافع  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  55

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425ر تصديك رلم والمصدق بمحض 2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )

 2513/3/21تماع الجمعية العادية فى فاطمه احمد سعيد نافع  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اج -  51

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

يخ وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتار 2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )

 2513/3/21لس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى فاطمه احمد سعيد نافع  شركة مساهمة  عضو مج -  52

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

يئة العامه لالستثمار بتاريخ وعمد التعديل المعتمد من اله 2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )

 2513/3/21نافع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى فاطمه احمد سعيد  -  53

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

مد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ وع 2513/6/23والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاريخ : 2ادارة )

 2513/3/21فاطمه احمد سعيد نافع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  * بموجب محضر اجتماع الجمعية العادية فى  -  54

وبموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعمد بتاريخ  2513/5/22والمعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ 

وعمد التعديل المعتمد من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  2513/6/23تثمار بتاريخ والمعتمد من الهيئة العامه لالس 2513/3/21

( تعيين ) فاطمه احمد سعيد نافع( عضو مجلس 1) 2513/6/24ب بتاريخ  1425والمصدق بمحضر تصديك رلم  2513/6/23

 3141برلم       25135153خ : ( اعادة هيكلة مجلس االدارة الجديد ومد فترة ليصبح تشكيله كاالتى ، تاري2ادارة )

 25152برلم       25135153رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  55

 25152برلم       25135153شرين فتحى فاضل دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  56

برلم       25135153 معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ : دمحم عبدهللا -  51

25152 

 25152برلم       25135153نادر نبيل امين عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  52

برلم       25135153مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو -  53

25152 

 25152برلم       25135153سامى حافظ المليجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  65

 25152برلم       25135153خالد محمود سمير رزق بهيج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  61

 25152برلم       25135153رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  62

 25152برلم       25135153شرين فتحى فاضل دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  63

 25152برلم       25135153كة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ : دمحم عبدهللا معوض احمد على  شر -  64

 25152برلم       25135153نادر نبيل امين عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  65

برلم       25135153وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  66

25152 

 25152برلم       25135153سامى حافظ المليجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  61

 25152برلم       25135153عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  خالد محمود سمير رزق بهيج  شركة مساهمة  -  62

 25152برلم       25135153رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  تنفيذى ، تاريخ :  -  63

 25152برلم       25135153شرين فتحى فاضل دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفيذى ، تاريخ :  -  15

 25152برلم       25135153دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  تنفيذى ، تاريخ :  -  11

 25152برلم       25135153نادر نبيل امين عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفيذى ، تاريخ :  -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

برلم       25135153كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفيذى ، تاريخ : وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شر -  13

25152 

 25152برلم       25135153سامى حافظ المليجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفيذى ، تاريخ :  -  14

 25152برلم       25135153خالد محمود سمير رزق بهيج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفيذى ، تاريخ :  -  15

رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وممثال عن شركة اكيومن المابضة لالستشارات الماليه غير  -  16

 25152برلم       25135153تنفيذى ، تاريخ : 

المابضة لالستشارات الماليه  شرين فتحى فاضل دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال عن شركة اكيومن -  11

 25152برلم       25135153غير تنفيذى ، تاريخ : 

دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  وممثال عن شركة اكيومن المابضة لالستشارات  -  12

 25152برلم       25135153الماليه غير تنفيذى ، تاريخ : 

ين عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال عن شركة اكيومن المابضة لالستشارات الماليه غير نادر نبيل ام -  13

 25152برلم       25135153تنفيذى ، تاريخ : 

وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال عن شركة اكيومن المابضة لالستشارات  -  25

 25152برلم       25135153نفيذى ، تاريخ : الماليه غير ت

سامى حافظ المليجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال عن شركة اكيومن المابضة لالستشارات الماليه  -  21

 25152برلم       25135153غير تنفيذى ، تاريخ : 

رة  وممثال عن شركة اكيومن المابضة لالستشارات الماليه خالد محمود سمير رزق بهيج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  22

 25152برلم       25135153غير تنفيذى ، تاريخ : 

 25152برلم       25135153رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  23

برلم       25135153و مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ : شرين فتحى فاضل دمحم على  شركة مساهمة  عض -  24

25152 

برلم       25135153دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  25

25152 

 25152برلم       25135153مستمل ، تاريخ : نادر نبيل امين عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  26

    25135153وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  21

 25152برلم   

برلم       25135153سامى حافظ المليجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  22

25152 

برلم       25135153خالد محمود سمير رزق بهيج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  23

25152 

 25152برلم       25135153رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  35

برلم       25135153حى فاضل دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ : شرين فت -  31

25152 

برلم       25135153دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  32

25152 
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25152برلم       25135153اهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ : نادر نبيل امين عمداوى  شركة مس -  33

    25135153وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  34

 25152برلم   

برلم       25135153سامى حافظ المليجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  35

25152 

برلم       25135153خالد محمود سمير رزق بهيج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  36

25152 

شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه بتاريخ  رانا دمحم على طه عدوى  -  31

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ، تاريخ :  2513/1/1مصدق عليه من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  2513/3/25

 25152برلم       25135153

همة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه شرين فتحى فاضل دمحم على  شركة مسا -  32

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ، تاريخ :  2513/1/1مصدق عليه من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  2513/3/25بتاريخ 

 25152برلم       25135153

ئب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعية دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نا -  33

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ، تاريخ  2513/1/1مصدق عليه من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  2513/3/25العامه بتاريخ 

 25152برلم       25135153: 

س ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه بتاريخ نادر نبيل امين عمداوى  شركة مساهمة  عضو مجل -  155

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ، تاريخ :  2513/1/1مصدق عليه من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  2513/3/25

 25152برلم       25135153

ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعية وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  151

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ، تاريخ  2513/1/1مصدق عليه من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  2513/3/25العامه بتاريخ 

 25152برلم       25135153: 

غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  سامى حافظ المليجى السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  152

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ، تاريخ :  2513/1/1مصدق عليه من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  2513/3/25بتاريخ 

 25152برلم       25135153

يذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه خالد محمود سمير رزق بهيج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنف -  153

تم اعادة تشكيل مجلس االدارة ، تاريخ :  2513/1/1مصدق عليه من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  2513/3/25بتاريخ 

 25152برلم       25135153

ا من شرين متضامن الى شرين موصى ، زينب عادل ابراهيم دمحم السوده  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** تعديل صفته -  154

 35333برلم       25135153تاريخ : 

مصطفى عادل ابراهيم دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تعديل صفتها من شرين متضامن الى شرين موصى ،  -  155

 35333برلم       25135153تاريخ : 

ين متضامن  * تعديل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن  ** زينب عادل ابراهيم دمحم السوده  توصية بسيطة  شر -  156

اصبح حك االدارة والتوليع للشرين )مصطفى عادل ابراهيم دمحم( منفرا بشرط ان تكون االعمال باسم وضمن اغراضها وحك 

جميع الجهات الرسمية وغير االلتراض من البنون والبيع والشراء والتوليع على عمود البيع او عمود الرهن او عمود الشراء امام 

برلم       25135153الرسمية ماموريات الشهر العمارى وله الحك فى توكيل الغير فى التعامل مع كل ما ذكر بعاليه ، تاريخ : 

35333 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

مصطفى عادل ابراهيم دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  * تعديل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن  **  -  151

ك االدارة والتوليع للشرين )مصطفى عادل ابراهيم دمحم( منفرا بشرط ان تكون االعمال باسم وضمن اغراضها وحك اصبح ح

االلتراض من البنون والبيع والشراء والتوليع على عمود البيع او عمود الرهن او عمود الشراء امام جميع الجهات الرسمية وغير 

برلم       25135153ك فى توكيل الغير فى التعامل مع كل ما ذكر بعاليه ، تاريخ : الرسمية ماموريات الشهر العمارى وله الح

35333 

دخول الشرين / محمود كامل دمحم فوده  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  152

 16154برلم       25135115تاريخ : 

د كامل دمحم فوده  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، دخول الشرين / محمو -  153

 16154برلم       25135115تاريخ : 

ابتسام حنا حبيب حنا  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  115

 16154برلم       25135115

ابتسام حنا حبيب حنا  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  111

 16154برلم       25135115

دخول الشرين / محمود كامل دمحم فوده  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )محمود  -  112

 16154برلم       25135115وده( و )اسامه خالد حسن فضل( مجتمعين او منفردين ، تاريخ : كامل دمحم ف

دخول الشرين / محمود كامل دمحم فوده  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )محمود  -  113

 16154برلم       25135115ريخ : كامل دمحم فوده( و )اسامه خالد حسن فضل( مجتمعين او منفردين ، تا

ابتسام حنا حبيب حنا  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )محمود كامل دمحم فوده( و  -  114

 16154برلم       25135115)اسامه خالد حسن فضل( مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

امن  شرين متخارج  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )محمود كامل دمحم فوده( و ابتسام حنا حبيب حنا  شركة تض -  115

 16154برلم       25135115)اسامه خالد حسن فضل( مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

 عمر خالف عبدالصادق تمام  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تعديل صفته من شرين متضامن الى شرين موصى ، -  116

 3425برلم       25135115تاريخ : 

عمر خالف عبدالصادق تمام  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** تعديل صفته من شرين متضامن الى شرين موصى ،  -  111

 3425برلم       25135115تاريخ : 

ى شرين موصى ، تاريخ مجدى عبدالحفيظ دمحم جبر  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تعديل صفته من شرين متضامن ال -  112

 3425برلم       25135115: 

مجدى عبدالحفيظ دمحم جبر  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تعديل صفته من شرين متضامن الى شرين موصى ، تاريخ  -  113

 3425برلم       25135115: 

ارة والتوليع منفردا امام جميع الجهات عمر خالف عبدالصادق تمام  شركة تضامن  شرين متضامن  ** اصبح له حك االد -  125

الحكومية والغير حكومية والبنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

 3425برلم       25135115

ردا امام جميع الجهات عمر خالف عبدالصادق تمام  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منف -  121

الحكومية والغير حكومية والبنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

 3425برلم       25135115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

هات مجدى عبدالحفيظ دمحم جبر  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع الج -  122

الحكومية والغير حكومية والبنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

 3425برلم       25135115

مجدى عبدالحفيظ دمحم جبر  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع الجهات  -  123

غير حكومية والبنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : الحكومية وال

 3425برلم       25135115

دمحم عبدالسميع دمحم عبدالغنى  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  124

 23522برلم       25135115

دمحم عبدالسميع دمحم عبدالغنى  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  125

 23522برلم       25135115

برلم       25135111انيس انطوان اسكندر اكليمندوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  126

25522 

    25135111على بن هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  121

 25522برلم   

 25522برلم       25135111فاطمه ابراهيم محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  122

برلم       25135111يادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ : وائل عاصم عبدالرحمن يوسف ز -  123

25522 

برلم       25135111عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  135

25522 

برلم       25135111جلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ : دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس م -  131

25522 

برلم       25135111هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  132

25522 

 25522برلم       25135111رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  133

برلم       25135111انيس انطوان اسكندر اكليمندوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  134

25522 

على بن هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  135

 25522برلم       25135111

برلم       25135111فاطمه ابراهيم محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  136

25522 

    25135111وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  131

 25522برلم   

    25135111 على طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ : عالء الدين دمحم -  132

 25522برلم   

    25135111دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  133

 25522برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

    25135111دى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ : هشام بن هالل بن صادق السوي -  145

 25522برلم   

 25522برلم       25135111رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  141

برلم       25135111غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :   انيس انطوان اسكندر اكليمندوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  142

25522 

على بن هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  143

 25522برلم       25135111

برلم       25135111ل ، تاريخ : فاطمه ابراهيم محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستم -  144

25522 

    25135111وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  145

 25522برلم   

    25135111عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  146

 25522برلم   

    25135111دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  141

 25522برلم   

    25135111هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  142

 25522  برلم 

 25522برلم       25135111رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  143

برلم       25135111انيس انطوان اسكندر اكليمندوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  155

25522 

ل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ : على بن هشام بن هال -  151

 25522برلم       25135111

برلم       25135111فاطمه ابراهيم محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  152

25522 

    25135111وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  153

 25522برلم   

    25135111عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  154

 25522برلم   

    25135111دهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ : دمحم عب -  155

 25522برلم   

    25135111هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  -  156

 25522برلم   

 25522برلم       25135111شركة مساهمة  عضو منتدب  غير تنفيذى مستمل ، تاريخ :  رانا دمحم على طه عدوى  -  151

برلم       25135111انيس انطوان اسكندر اكليمندوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  152

25522 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

    25135111دارة  غير تنفيذى ، تاريخ : على بن هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  153

 25522برلم   

 25522برلم       25135111فاطمه ابراهيم محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  165

برلم       25135111وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  161

25522 

برلم       25135111عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  162

25522 

برلم       25135111دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  163

25522 

برلم       25135111هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  164

25522 

 25522برلم       25135111رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  165

برلم       25135111عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  انيس انطوان اسكندر اكليمندوس  شركة مساهمة  -  166

25522 

    25135111على بن هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  161

 25522برلم   

 25522برلم       25135111تاريخ :  فاطمه ابراهيم محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، -  162

برلم       25135111وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  163

25522 

  برلم     25135111عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  115

25522 

برلم       25135111دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  111

25522 

برلم       25135111هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ، تاريخ :  -  112

25522 

 25522برلم       25135111ى طه عدوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  غير تنفيذى ، تاريخ : رانا دمحم عل -  113

انيس انطوان اسكندر اكليمندوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعيه  -  114

تم  2513فى  21525ه العامه للرلابه الماليه رلم من الهيئ 2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25العامه العاديه بتاريخ 

 25522برلم       25135111تشكيل مجلس االدارة على النحو التالى ، تاريخ : 

على بن هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع  -  115

فى  21525من الهيئه العامه للرلابه الماليه رلم  2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

 25522برلم       25135111تم تشكيل مجلس االدارة على النحو التالى ، تاريخ :  2513

جمعيه العامه فاطمه ابراهيم محمود لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع ال -  116

تم تشكيل  2513فى  21525من الهيئه العامه للرلابه الماليه رلم  2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25العاديه بتاريخ 

 25522برلم       25135111مجلس االدارة على النحو التالى ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

رة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعيه وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  111

تم  2513فى  21525من الهيئه العامه للرلابه الماليه رلم  2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25العامه العاديه بتاريخ 

 25522برلم       25135111تشكيل مجلس االدارة على النحو التالى ، تاريخ : 

طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعيه  عالء الدين دمحم على -  112

تم  2513فى  21525من الهيئه العامه للرلابه الماليه رلم  2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25العامه العاديه بتاريخ 

 25522برلم       25135111تشكيل مجلس االدارة على النحو التالى ، تاريخ : 

دمحم عبدهللا معوض احمد على  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعيه  -  113

تم  2513فى  21525من الهيئه العامه للرلابه الماليه رلم  2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25العامه العاديه بتاريخ 

 25522برلم       25135111ة على النحو التالى ، تاريخ : تشكيل مجلس االدار

هشام بن هالل بن صادق السويدى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعيه  -  125

تم  2513فى  21525لم من الهيئه العامه للرلابه الماليه ر 2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25العامه العاديه بتاريخ 

 25522برلم       25135111تشكيل مجلس االدارة على النحو التالى ، تاريخ : 

رانا دمحم على طه عدوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  غير تنفيذى ** بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه  -  121

تم تشكيل مجلس  2513فى  21525العامه للرلابه الماليه رلم من الهيئه  2513/1/4المصدق عليها بتاريخ  2513/3/25بتاريخ 

 25522برلم       25135111االدارة على النحو التالى ، تاريخ : 

ندى حسن هاشم على  شركة تضامن  مدير و شرين  ** االدارة وحك التوليع تم تعديلها لتصبح )ميرال محمود عبدالشهيد(  -  122

و)ندى حسن هاشم( ) شريكتان متضامنتان ( لهم مجتمعين او منفردين حك االدارة والتوليع امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

نوع من المعامالت الماليه كالسحب وااليداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات باسم وجميع البنون والمصارف باى 

الشركه ولهم مجتمعين حك االلتراض والرهن وكفالة الغير من البنون باسم الشركه ولهم مجتمعين حك بيع كافة اصول الشركه بما 

 21324برلم       25135111 فيها الثابت والمنمول امام مصلحة الشهر العمارى ، تاريخ :

ندى حسن هاشم على  شركة تضامن  مدير و شرين  واليكون التصرف ملزما للشركه اال اذا اولعه المدير مشفوعا بالصفه  -  123

برلم       25135111المانونيه التى يتعامل بها ولهم مجتمعين او منفردين حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر . ، تاريخ : 

21324 

تمام عبدالعزيز تمام محمود  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه  -  124

برهن وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى 

كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على عليها والتوليع علة 

عمود الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال 

 1516برلم       25135115معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل 

تمام عبدالعزيز تمام محمود  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه  -  125

ت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى برهن وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيال

عليها والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على 

حسابات الشركة وكافة االعمال عمود الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات و

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

تمام عبدالعزيز تمام محمود  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه  -  126

وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى  برهن وشراء

عليها والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على 

لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال  عمود الرهن بمختلف انواعها

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه تمام عبدالعزيز تمام محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس  -  121

برهن وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى 

المروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على عليها والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

عمود الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال 

 1516   برلم    25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

تمام عبدالعزيز تمام محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه  -  122

برهن وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى 

علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على عليها والتوليع 

عمود الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال 

 1516برلم       25135115امل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : المصرفية لدى جميع البنون التى تتع

تمام عبدالعزيز تمام محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه  -  123

هيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى برهن وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التس

عليها والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على 

ات وحسابات الشركة وكافة االعمال عمود الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيك

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

سامى تمام عبدالعزيز تمام  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه برهن  -  135

يع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى عليها وشراء وب

والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على عمود 

الح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال الرهن بمختلف انواعها لص

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

ادارة  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه برهن  سامى تمام عبدالعزيز تمام  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس -  131

وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى عليها 

لن الميام بالرهن والتوليع على عمود والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذ

الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال 

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

سامى تمام عبدالعزيز تمام  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه برهن  -  132

وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى عليها 

المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على عمود  والتوليع علة كافة الضمانات

الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال 

 1516برلم       25135115له حك التوكيل للغير . ، تاريخ : المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه و

سامى تمام عبدالعزيز تمام  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه برهن  -  133

ض بشانها واالتفاق التهائى عليها وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاو

والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على عمود 

االعمال الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة 

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

سامى تمام عبدالعزيز تمام  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع على التصرفات الخاصه برهن  -  134

ركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى عليها وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الش

والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتوليع على عمود 

ع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التولي

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

على التصرفات الخاصه برهن  سامى تمام عبدالعزيز تمام  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع -  135

وشراء وبيع عمارات او ممتلكات الشركة بما فى ذلن السيارات وكافة التسهيالت االئتمانية والتفاوض بشانها واالتفاق التهائى عليها 

ع على عمود والتوليع علة كافة الضمانات المطلوبة من البنون ممابل التسهيالت االئتمانيه والمروض وكذلن الميام بالرهن والتولي

الرهن بمختلف انواعها لصالح البنون وله حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال 

 1516برلم       25135115المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركه وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

محمود  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا  تمام عبدالعزيز تمام -  136

على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، 

 1516برلم       25135115تاريخ : 

ز تمام محمود  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا تمام عبدالعزي -  131

على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، 

 1516برلم       25135115تاريخ : 

دالعزيز تمام محمود  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا تمام عب -  132

على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، 

 1516برلم       25135115تاريخ : 

مام عبدالعزيز تمام محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا ت -  133

على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، 

 1516برلم       25135115تاريخ : 

تمام عبدالعزيز تمام محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا  -  255

على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، 

 1516برلم       25135115تاريخ : 

تمام عبدالعزيز تمام محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا  -  251

على الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، 

 1516لم   بر    25135115تاريخ : 

سامى تمام عبدالعزيز تمام  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على  -  252

الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

 1516م   برل    25135115

سامى تمام عبدالعزيز تمام  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على  -  253

الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

 1516   برلم    25135115

سامى تمام عبدالعزيز تمام  توصية بسيطة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على  -  254

الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

 1516  برلم     25135115

سامى تمام عبدالعزيز تمام  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على  -  255

الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

 1516 برلم      25135115

سامى تمام عبدالعزيز تمام  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على  -  256

الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

 1516برلم       25135115

سامى تمام عبدالعزيز تمام  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  ** له حك التوليع نيابة عن الشركه منفردا على  -  251

الشيكات وحسابات الشركة وكافة االعمال المصرفية لدى جميع البنون التى تتعامل معها الشركة وله حك التوكيل للغير . ، تاريخ : 

 1516برلم       25135115

احمد الطاهر حسين على  شركة تضامن  مدير و شرين  **اضافه الى حك االداره والتوليع ليكون لمدير الشركه السيد/  -  252

 22253برلم       25135116احمد الطاهر حسين حك كفالة الغير ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

اره والتوليع ليكون لمدير الشركه السيد/ احمد الطاهر حسين على  شركة تضامن  مدير و شرين  **اضافه الى حك االد -  253

 22253برلم       25135116احمد الطاهر حسين حك كفالة الغير ، تاريخ : 

احمد الطاهر حسين على  شركة تضامن  مدير و شرين  **اضافه الى حك االداره والتوليع ليكون لمدير الشركه السيد/  -  215

 22253برلم       25135116خ : احمد الطاهر حسين حك كفالة الغير ، تاري

احمد الطاهر حسين على  توصية بسيطة  مدير و شرين  **اضافه الى حك االداره والتوليع ليكون لمدير الشركه السيد/  -  211

 22253برلم       25135116احمد الطاهر حسين حك كفالة الغير ، تاريخ : 

احمد الطاهر حسين على  توصية بسيطة  مدير و شرين  **اضافه الى حك االداره والتوليع ليكون لمدير الشركه السيد/  -  212

 22253برلم       25135116احمد الطاهر حسين حك كفالة الغير ، تاريخ : 

ه والتوليع ليكون لمدير الشركه السيد/ احمد الطاهر حسين على  توصية بسيطة  مدير و شرين  **اضافه الى حك االدار -  213

 22253برلم       25135116احمد الطاهر حسين حك كفالة الغير ، تاريخ : 

نهى نبيل نجيب نصير  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  214

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24ة العامة لالستثمار بتاريخ والمصدق من الهيئ 2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

ضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه نهى نبيل نجيب نصير  توصية بسيطة  ع -  215

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

ارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس اد

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

نهى نبيل نجيب نصير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  216

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

موجب محضر اجتماع الجمعية العامه نهى نبيل نجيب نصير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** ب -  211

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111رة ، تاريخ : االدا

مجدة رشيد يعموب  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  212

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

ر ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس نصي

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

مجدة رشيد يعموب  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  213

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24المنعمد فى العادية 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

هانى نبيل نجيب نصير  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  225

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

دس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهن

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

هانى نبيل نجيب نصير  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  221

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ والمصدق من  2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه هانى نبيل نجيب نصير  شركة مسا -  222

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

جلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو م

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

هانى نبيل نجيب نصير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  223

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه مجدة رشيد يعموب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب   -  224

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111الدارة ، تاريخ : ا

مجدة رشيد يعموب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  225

 تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب 2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

عبود كامل سليمان  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  226

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24عادية المنعمد فى ال

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

عبود كامل سليمان  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  221

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

لمهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة ا

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

عبود كامل سليمان  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه  -  222

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24ن الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ والمصدق م 2513/4/24العادية المنعمد فى 

نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو مجلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس 

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

مة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المندب  ** بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه عبود كامل سليمان  شركة مساه -  223

تم تعيين السيدة ) نهى نبيل نجيب  2513/1/24والمصدق من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ  2513/4/24العادية المنعمد فى 

جلس ادارة منتدب و اعادة تشكيل مجلس نصير ( عضو مجلس ادارة و تعديل صفة المهندس )هانى نجيب نصير ( ليصبح عضو م

 542برلم       25135111االدارة ، تاريخ : 

 542برلم       25135111نهى نبيل نجيب نصير  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  235

 542رلم   ب    25135111نهى نبيل نجيب نصير  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  231

 542برلم       25135111نهى نبيل نجيب نصير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  232



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 542برلم       25135111نهى نبيل نجيب نصير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  233

 542برلم       25135111دب ، تاريخ : مجدة رشيد يعموب  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  منت -  234

 542برلم       25135111مجدة رشيد يعموب  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  235

 542برلم       25135111هانى نبيل نجيب نصير  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  236

 542برلم       25135111ة بسيطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ : هانى نبيل نجيب نصير  توصي -  231

 542برلم       25135111هانى نبيل نجيب نصير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  232

 542برلم       25135111هانى نبيل نجيب نصير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  233

 542برلم       25135111مجدة رشيد يعموب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  245

 542برلم       25135111مجدة رشيد يعموب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  241

 542برلم       25135111عبود كامل سليمان  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  242

 542برلم       25135111عبود كامل سليمان  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  243

 542برلم       25135111عبود كامل سليمان  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  244
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 542برلم       25135111عبود كامل سليمان  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  252
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 542برلم       25135111عبود كامل سليمان  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منتدب ، تاريخ :  -  261

سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  262

 15133برلم       25135121تاريخ : 

ه كافه حموله ، سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالم -  263

 15133برلم       25135121تاريخ : 

سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  264

 15133برلم       25135121تاريخ : 

وجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ : هشام على اسماعيل عبدهللا  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خر -  265
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هشام على اسماعيل عبدهللا  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  266

 15133برلم       25135121

خارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ : هشام على اسماعيل عبدهللا  شركة تضامن  شرين مت -  261
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سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار  شركة تضامن  مدير و شرين  * اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )احمد فاروق  -  262
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سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار  شركة تضامن  مدير و شرين  * اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )احمد فاروق  -  263
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سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار  شركة تضامن  مدير و شرين  * اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )احمد فاروق  -  215
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)احمد فاروق احمد  هشام على اسماعيل عبدهللا  شركة تضامن  شرين متخارج  * اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين -  212

 15133برلم       25135121ايوب( و)سمير سعيد عبدالعزيز احمد النجار( مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

هشام على اسماعيل عبدهللا  شركة تضامن  شرين متخارج  * اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )احمد فاروق احمد  -  213
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محمود عبد الوهاب احمد حمزه  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اضافة حك التصالح والتنازل واالنكار واالبراء  -  214

 1436برلم       25135121للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك توكيل الغير ، تاريخ : 

دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها  -  215

 23155برلم       25135122كافه حمولها ، تاريخ : 

من الشركة واستالمها  دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تم خروجها -  216
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دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها  -  211

 23155برلم       25135122كافه حمولها ، تاريخ : 

عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها دخول الشريكة / ايمان  -  212

 23155برلم       25135122كافه حمولها ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  213

 23155برلم       25135122

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  225

 23155برلم       25135122

اريخ : خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، ت -  221

 23155برلم       25135122

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  222

 23155برلم       25135122

ه حمولها ، تاريخ : خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كاف -  223

 23155برلم       25135122

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  224
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ركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ : جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجها من الش -  225
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جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  226

 23155برلم       25135122

رين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  ش -  221

 23155برلم       25135122تاريخ : 

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  222

 23155برلم       25135122تاريخ : 

الفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، ايمان عبد -  223

 23155برلم       25135122تاريخ : 

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  235
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دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه  -  233
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كة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه دخول الشري -  234
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جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  235

 23155برلم       25135122

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  236

 23155برلم       25135122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

ريخ : خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تا -  231

 23155برلم       25135122

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  232

 23155برلم       25135122

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  233

 23155برلم       25135122

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  355

 23155برلم       25135122

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  351

 23155برلم       25135122

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  352

 23155برلم       25135122

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  353

 23155برلم       25135122تاريخ : 

واستالمه كافه حموله ،  ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة -  354

 23155برلم       25135122تاريخ : 

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  355

 23155برلم       25135122تاريخ : 

شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن   -  356
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دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتوليع  -  351

كومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وامام جميع الجهات الح

بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات 

وضمن اغراضها وله واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة 

الحك فى التوليع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

 23155برلم       25135122

وليع دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** اصبح له حك االدارة والت -  352

منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات 

ان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله واستصدار خطابات وشهادات الضم

الحك فى التوليع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

 23155برلم       25135122

د السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتوليع دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحمي -  353

منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

على الشيكات وفتح وغلك الحسابات  بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

الحك فى التوليع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

 23155برلم       25135122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتوليع  -  315

منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات بكافه اشكالهم 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

ول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : الحك فى التوليع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الص

 23155برلم       25135122

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك التعامل  -  311

اع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولط

التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

عمود الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على 

 23155برلم       25135122الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك التعامل  -  312

لحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن باسم الشركة وامام جميع الجهات ا

التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

ة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على عمود الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشرك

 23155برلم       25135122الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

مل باسم خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك التعا -  313

الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل 

مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على عمود الشراء وكافه صور التعامل مع 

 23155برلم       25135122وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

دارة والتوليع منفردا وله حك التعامل باسم خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك اال -  314

الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل 

هادات الضمان مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وش

وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على عمود الشراء 

 23155برلم       25135122وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

امن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك التعامل باسم خالد عيسى احمد رمضان  شركة تض -  315

الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل 

ح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفت

وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على عمود الشراء 

 23155برلم       25135122وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك التعامل باسم  -  316

الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل 

حب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان مع جميع البنون والمصارف من س

وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على عمود الشراء 

 23155برلم       25135122اريخ : وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، ت

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك التعامل  -  311

لن باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذ

التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على عمود 

 23155برلم       25135122الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك التعامل  -  312

االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع 

التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

د الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على عمو

 23155برلم       25135122الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك  -  313

جهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم التعامل باسم الشركة وامام جميع ال

وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على  وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم

 23155برلم       25135122عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

منفردا وله حك  ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع -  325

التعامل باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

كافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على وشهادات الضمان و

 23155برلم       25135122عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

امن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تض -  321

التعامل باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفت

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على 

 23155برلم       25135122عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى ، تاريخ : 

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك  -  322

التعامل باسم الشركة وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  وكذلن التعامل مع جميع البنون

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحك فى التوليع على 

 23155برلم       25135122ة واالراضى ، تاريخ : عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العماري

دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  والسيارات والمنموالت باسم الشركة  -  323

 23155برلم       25135122ولصالحها منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  والسيارات والمنموالت باسم الشركة  -  324

 23155برلم       25135122ولصالحها منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

تضامن  شرين متضامن  والسيارات والمنموالت باسم الشركة دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة  -  325

 23155برلم       25135122ولصالحها منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

دخول الشريكة / ايمان عبدالفتاح عبدالحميد السيد  شركة تضامن  شرين متضامن  والسيارات والمنموالت باسم الشركة  -  326

 23155برلم       25135122ولصالحها منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله  -  321

 23155برلم       25135122حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

موالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  والسيارات والمن -  322

 23155برلم       25135122حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله حك  -  323

 23155برلم       25135122خ : توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاري
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 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله حك  -  335

 23155برلم       25135122توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

رج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله حك خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخا -  331

 23155برلم       25135122توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

خالد عيسى احمد رمضان  شركة تضامن  شرين متخارج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله حك  -  332

 23155برلم       25135122و بعض ما ذكر ، تاريخ : توكيل الغير فى كل ا

جمال عبدالصمد على ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله  -  333

 23155برلم       25135122حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

براهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها منفردا وله جمال عبدالصمد على ا -  334

 23155برلم       25135122حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

ولصالحها  ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة -  335

 23155برلم       25135122منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها  -  336

 23155برلم       25135122 منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :

ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغيث  شركة تضامن  شرين متخارج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها  -  331

 23155برلم       25135122منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

يث  شركة تضامن  شرين متخارج  والسيارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ايمان عبدالفتاح عبدالجيد عبدالمغ -  332

 23155برلم       25135122منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

دين ولهما حك دمحم عبدالحميد عبدهللا هالل  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة للشريكين مجتمعين او منفر -  333

االدارة والتوليع عن الشركة وتحت عنوانها واسمها التجارى ولهما حك ادارة الشركة وتمثيلها امام كافه الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والهيئات والمؤسسات والبنون بانواعها ولهما حك توليع وكتابه عمود الشراء والبيع والمرض والرهن الحيازى والرسمى 

ة بما فى ذلن اصول وخصوم الشركة معنوية كانت مادية او عمارية او منمولة وكذلن فى بيع وشراء السيارات والميام باسم الشرك

 22252برلم       25135122بكافه االجراءات امام المرور وتغيير اللوحات المعدنية ، تاريخ : 

تالم الرخص وكافه وسائل النمل والمعدات التى تحتاجها دمحم عبدالحميد عبدهللا هالل  شركة تضامن  مدير و شرين  واس -  345

الشركة وكذلن الميام بكافه االجراءات الالزمة امام الجهات الحكومية بكافه االجراءات الالزمة امام الجهات الجمركية بكافه انواعها 

 22252برلم       25135122وذلن مجتمعين او منفردين ولهما الحك فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

خالد حسين احمد حسن الليثى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )خالد حسين احمد  -  341

حسن الليثى( و )جورج ميخائيل استراس عبدهللا( فمط مجتمعين وهما مختصين فمط بكافة النواحى المالية واالدارية للشركة ولهما 

ذلن اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة ولتحميك اغراض الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية  فى

وكذلن التعامل مع كافة البنون بالسحب وااليداع وفتح الحسابات بمختلف انواعها والرهن وااللتراض وبيع االصول للنفس وللغير 

 21151برلم       25135124من المعامالت المالية ، تاريخ :  والتوليع على الشيكات وغيرها

خالد حسين احمد حسن الليثى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )خالد حسين احمد  -  342

المالية واالدارية للشركة ولهما حسن الليثى( و )جورج ميخائيل استراس عبدهللا( فمط مجتمعين وهما مختصين فمط بكافة النواحى 

فى ذلن اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة ولتحميك اغراض الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

للغير وكذلن التعامل مع كافة البنون بالسحب وااليداع وفتح الحسابات بمختلف انواعها والرهن وااللتراض وبيع االصول للنفس و

 21151برلم       25135124والتوليع على الشيكات وغيرها من المعامالت المالية ، تاريخ : 

خالد حسين احمد حسن الليثى  توصية بسيطة  مدير و شرين  واالتفالات التى تحتاجها الشركة لتسيير اعمالها وتحميك  -  343

ن متخصصين فى النواحى الفنية المتعلمة بمنتجات الشركة لتحميك اغراضها كما يجوز للشريكين المتضامنين فمط مجتمعين تعيي

 21151برلم       25135124الغرض الذى انشئت من اجله ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

خالد حسين احمد حسن الليثى  توصية بسيطة  مدير و شرين  واالتفالات التى تحتاجها الشركة لتسيير اعمالها وتحميك  -  344

ن المتضامنين فمط مجتمعين تعيين متخصصين فى النواحى الفنية المتعلمة بمنتجات الشركة لتحميك اغراضها كما يجوز للشريكي

 21151برلم       25135124الغرض الذى انشئت من اجله ، تاريخ : 

احمد يسرى رمضان احمد  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  345

 21335برلم       25135125

احمد يسرى رمضان احمد  شركة تضامن  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  346

 21335برلم       25135125

يخ : احمد يسرى رمضان احمد  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تار -  341

 21335برلم       25135125

احمد يسرى رمضان احمد  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  342

 21335برلم       25135125

، تاريخ :  جمال عيد احمد محمود  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله -  343

 21335برلم       25135125

جمال عيد احمد محمود  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  355

 21335برلم       25135125

حموله ، تاريخ : جمال عيد احمد محمود  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه  -  351

 21335برلم       25135125

جمال عيد احمد محمود  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  352

 21335برلم       25135125

منفردا ، تاريخ :  احمد يسرى رمضان احمد  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع -  353

 21335برلم       25135125

احمد يسرى رمضان احمد  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ، تاريخ :  -  354

 21335برلم       25135125

منفردا ، تاريخ : احمد يسرى رمضان احمد  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع  -  355

 21335برلم       25135125

احمد يسرى رمضان احمد  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ، تاريخ :  -  356

 21335برلم       25135125

    25135125جمال عيد احمد محمود  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ، تاريخ :  -  351

 21335برلم   

    25135125جمال عيد احمد محمود  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ، تاريخ :  -  352

 21335برلم   

    25135125جمال عيد احمد محمود  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ، تاريخ :  -  353

 21335برلم   

    25135125جمال عيد احمد محمود  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ، تاريخ :  -  365

 21335برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

دمحم نجيب على جلبه  شركة تضامن  مدير و شرين  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  361

 23315برلم       25135125

دمحم نجيب على جلبه  شركة تضامن  مدير و شرين  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تاريخ :  -  362

 23315برلم       25135125

عبدالحميد سليمان عبدالحميد عبدالسالم  شركة تضامن  شرين متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  363

 23315برلم       25135125تاريخ : 

عبدالحميد سليمان عبدالحميد عبدالسالم  شركة تضامن  شرين متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  364

 23315برلم       25135125يخ : تار

دمحم نجيب على جلبه  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )دمحم نجيب على جلبه(  -  365

و)عبدالعظيم دمحم صوفى عبدالعظيم( مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى 

ر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع او شراء وتمرير عينى اصلى تصد

 23315برلم       25135125او تبعى والرهن والمروض من البنون يكون التوليع للشريكين مجتمعين فمط ، تاريخ : 

ن  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )دمحم نجيب على جلبه( دمحم نجيب على جلبه  شركة تضامن  مدير و شري -  366

و)عبدالعظيم دمحم صوفى عبدالعظيم( مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى 

او شراء وتمرير عينى اصلى  تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع

 23315برلم       25135125او تبعى والرهن والمروض من البنون يكون التوليع للشريكين مجتمعين فمط ، تاريخ : 

عبدالحميد سليمان عبدالحميد عبدالسالم  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )دمحم  -  361

و)عبدالعظيم دمحم صوفى عبدالعظيم( مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة على ان نجيب على جلبه( 

تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع او شراء 

برلم       25135125ون التوليع للشريكين مجتمعين فمط ، تاريخ : وتمرير عينى اصلى او تبعى والرهن والمروض من البنون يك

23315 

عبدالحميد سليمان عبدالحميد عبدالسالم  شركة تضامن  شرين متخارج  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين )دمحم  -  362

السلطات لتحميك غرض الشركة على ان  نجيب على جلبه( و)عبدالعظيم دمحم صوفى عبدالعظيم( مجتمعين او منفردين ولهم كافه

تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع او شراء 

برلم       25135125وتمرير عينى اصلى او تبعى والرهن والمروض من البنون يكون التوليع للشريكين مجتمعين فمط ، تاريخ : 

23315 

دخول الشريكة / اسراء اسماعيل كمال اسماعيل  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح لها حك االدارة والتوليع والبيع  -  363

والشراء والتعامل مع كافه الجهات ولها كافة السلطات لتحميك غرض الشركة بشرط ان تكون كل التصرفات واالعمال التى تصدر 

 21253برلم       25135122اغراضها وفى صالح الشركة وعليها تعبت مسئولية ذلن ، تاريخ :  منها بعنوان الشركة وضمن

دخول الشريكة / اسراء اسماعيل كمال اسماعيل  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اصبح لها حك االدارة والتوليع والبيع  -  315

غرض الشركة بشرط ان تكون كل التصرفات واالعمال التى تصدر والشراء والتعامل مع كافه الجهات ولها كافة السلطات لتحميك 

 21253برلم       25135122منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها وفى صالح الشركة وعليها تعبت مسئولية ذلن ، تاريخ : 

الشراء والتعامل مع كافه ناديه دمحم على عامر  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتوليع والبيع و -  311

الجهات ولها كافة السلطات لتحميك غرض الشركة بشرط ان تكون كل التصرفات واالعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن 

 21253برلم       25135122اغراضها وفى صالح الشركة وعليها تعبت مسئولية ذلن ، تاريخ : 

ة  شرين متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتوليع والبيع والشراء والتعامل مع كافه ناديه دمحم على عامر  توصية بسيط -  312

الجهات ولها كافة السلطات لتحميك غرض الشركة بشرط ان تكون كل التصرفات واالعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن 

 21253برلم       25135122اغراضها وفى صالح الشركة وعليها تعبت مسئولية ذلن ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

دخول الشريكة / اسراء اسماعيل كمال اسماعيل  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه  -  313

 21253برلم       25135122حمولها ، تاريخ : 

خروجها من الشركة واستالمها كافه دخول الشريكة / اسراء اسماعيل كمال اسماعيل  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تم  -  314

 21253برلم       25135122حمولها ، تاريخ : 

ناديه دمحم على عامر  توصية بسيطة  شرين متخارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ :  -  315

 21253برلم       25135122

خارج  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تاريخ : ناديه دمحم على عامر  توصية بسيطة  شرين مت -  316

 21253برلم       25135122

دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك الشركاء  -  311

او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن الفترات منذ  بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية

برلم       25135135وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12بداية عمد تكوين الشركه فى 

5525 

غبته فى التخارج من الشركه ووافك الشركاء دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** ابدى الشرين ر -  312

بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن الفترات منذ 

برلم       25135135وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12بداية عمد تكوين الشركه فى 

5525 

دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  شركة تضامن  مدير و شرين  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك الشركاء  -  313

بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن الفترات منذ 

برلم       25135135وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12د تكوين الشركه فى بداية عم

5525 

دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  شركة تضامن  مدير و شرين  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك الشركاء  -  325

مات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن الفترات منذ بابراء ذمته من اية حموق او التزا

برلم       25135135وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12بداية عمد تكوين الشركه فى 

5525 

تخارج  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك احمد السعيد دمحم دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين م -  321

الشركاء بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن 

ضامن ، تاريخ : وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين مت 2553/3/12الفترات منذ بداية عمد تكوين الشركه فى 

 5525برلم       25135135

احمد السعيد دمحم دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين متخارج  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك  -  322

لن عن الشركاء بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذ

وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12الفترات منذ بداية عمد تكوين الشركه فى 

 5525برلم       25135135

احمد السعيد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين متخارج  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك  -  323

اء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن الشركاء بابر

وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12الفترات منذ بداية عمد تكوين الشركه فى 

 5525برلم       25135135

شركة تضامن  مدير و شرين متخارج  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك   احمد السعيد دمحم دمحم -  324

الشركاء بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن 

التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  وذلن حتى تاريخ 2553/3/12الفترات منذ بداية عمد تكوين الشركه فى 

 5525برلم       25135135



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

احمد دمحم فتح هللا الصالحى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك  -  325

الشركاء بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن 

وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12فى الفترات منذ بداية عمد تكوين الشركه 

 5525برلم       25135135

احمد دمحم فتح هللا الصالحى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك  -  326

حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن  الشركاء بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات

وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12الفترات منذ بداية عمد تكوين الشركه فى 

 5525برلم       25135135

شرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك احمد دمحم فتح هللا الصالحى  شركة تضامن  شرين متضامن  ** ابدى ال -  321

الشركاء بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن 

وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12الفترات منذ بداية عمد تكوين الشركه فى 

 5525برلم       25135135

احمد دمحم فتح هللا الصالحى  شركة تضامن  شرين متضامن  ** ابدى الشرين رغبته فى التخارج من الشركه ووافك  -  322

الشركاء بابراء ذمته من اية حموق او التزامات سواء لجهات حكومية او غير حكومية وخاصة الضرائب بكافة انواعها وذلن عن 

وذلن حتى تاريخ التخارج من الشركة كشرين متضامن ، تاريخ :  2553/3/12اية عمد تكوين الشركه فى الفترات منذ بد

 5525برلم       25135135

دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  323

 5525برلم       25135135فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ :  والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة

دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  335

 5525برلم       25135135مع الغير ، تاريخ :  والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود

دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  331

 5525   برلم    25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 

دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  شركة تضامن  مدير و شرين  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  332

 5525برلم       25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 

توصية بسيطة  مدير و شرين متخارج  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة   احمد السعيد دمحم دمحم -  333

 5525برلم       25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 

** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة   احمد السعيد دمحم دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين متخارج -  334

 5525برلم       25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 

وله حك االدارة  احمد السعيد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين متخارج  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن -  335

 5525برلم       25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 

احمد السعيد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين متخارج  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  336

 5525برلم       25135135ه حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : والتوليع منفردا ول

احمد دمحم فتح هللا الصالحى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  331

 5525برلم       25135135ركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الش

احمد دمحم فتح هللا الصالحى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  332

 5525برلم       25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 

احمد دمحم فتح هللا الصالحى  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  333

 5525برلم       25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

دمحم فتح هللا الصالحى  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تعديل صفته من موصى الى متضامن وله حك االدارة احمد  -  455

 5525برلم       25135135والتوليع منفردا وله حك توكيل غيرة فى التعامل باسم الشركة وابرام عمود مع الغير ، تاريخ : 

برلم       25135135مدير و شرين  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ : دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  توصية بسيطة   -  451

5525 

برلم       25135135دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  452

5525 

برلم       25135135منضم ، تاريخ :  دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  شركة تضامن  مدير و شرين  ** شرين متضامن -  453

5525 

برلم       25135135دمحم فتح هللا دمحم الصالحى  شركة تضامن  مدير و شرين  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  454

5525 

برلم       25135135احمد السعيد دمحم دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين متخارج  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  455

5525 

برلم       25135135احمد السعيد دمحم دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين متخارج  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  456

5525 

برلم       25135135احمد السعيد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين متخارج  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  451

5525 

برلم       25135135حمد السعيد دمحم دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين متخارج  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ : ا -  452

5525 

برلم       25135135احمد دمحم فتح هللا الصالحى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  453

5525 

برلم       25135135توصية بسيطة  شرين متضامن  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :   احمد دمحم فتح هللا الصالحى -  415

5525 

برلم       25135135احمد دمحم فتح هللا الصالحى  شركة تضامن  شرين متضامن  ** شرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  411

5525 

برلم       25135135** شرين متضامن منضم ، تاريخ : احمد دمحم فتح هللا الصالحى  شركة تضامن  شرين متضامن   -  412

5525 

عمر مصطفى احمد الحجار  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اضافة لحك االدارة والتوليع اضافة الحك فى كفاله الغير  -  413

 623برلم       25135135: وضمانه امام كافه الجهات الهيئات الحكومية والرسمية والبنون والهيئات العامه والخاصه ، تاريخ 

عمر مصطفى احمد الحجار  توصية بسيطة  مدير و شرين  ** اضافة لحك االدارة والتوليع اضافة الحك فى كفاله الغير  -  414

 623برلم       25135135وضمانه امام كافه الجهات الهيئات الحكومية والرسمية والبنون والهيئات العامه والخاصه ، تاريخ : 

على سيد متولى ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  ** دخول الشرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  415

 11152برلم       25135135

    25135135سيد فاروق متولى ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  ** دخول الشرين متضامن منضم ، تاريخ :  -  416

 11152برلم   

د متولى ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  ** تخارج الشرين واستالم كافة حموله ، تاريخ : على سي -  411

 11152برلم       25135135



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

سيد فاروق متولى ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  ** تخارج الشرين واستالم كافة حموله ، تاريخ :  -  412

 11152برلم       25135135

 5451برلم       25135135 السيد احمد كمال الدين  شركة تضامن  مدير و شرين   ، تاريخ : دمحم -  413

 5451برلم       25135135دمحم السيد احمد كمال الدين  شركة تضامن  مدير و شرين   ، تاريخ :  -  425

 5451برلم       25135135: ريهام عبد الفتاح خليفة عبد البالي  شركة تضامن  مدير و شرين   ، تاريخ  -  421

 5451برلم       25135135ريهام عبد الفتاح خليفة عبد البالي  شركة تضامن  مدير و شرين   ، تاريخ :  -  422

دمحم السيد احمد كمال الدين  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اضافه الى حك االدارة والتوليع فيما يتعلك باعمال التصرف  -  423

صول الشركه من بيع وشراء وتمرير حك عينى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بتوليع الطرفان شخصيا عليها ، تاريخ : التى تمس ا

 5451برلم       25135135

دمحم السيد احمد كمال الدين  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اضافه الى حك االدارة والتوليع فيما يتعلك باعمال التصرف  -  424

ل الشركه من بيع وشراء وتمرير حك عينى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بتوليع الطرفان شخصيا عليها ، تاريخ : التى تمس اصو

 5451برلم       25135135

ريهام عبد الفتاح خليفة عبد البالي  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اضافه الى حك االدارة والتوليع فيما يتعلك باعمال  -  425

س اصول الشركه من بيع وشراء وتمرير حك عينى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بتوليع الطرفان شخصيا عليها ، التصرف التى تم

 5451برلم       25135135تاريخ : 

ريهام عبد الفتاح خليفة عبد البالي  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اضافه الى حك االدارة والتوليع فيما يتعلك باعمال  -  426

تى تمس اصول الشركه من بيع وشراء وتمرير حك عينى اصلى او تبعى فال تنفذ اال بتوليع الطرفان شخصيا عليها ، التصرف ال

 5451برلم       25135135تاريخ : 

دخول الشرين / على اسامه محمود سيد عبدالغنى  شركة تضامن  مدير و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء  -  421

تمعين او منفردين ولهم مجتمعين او منفردين التوليع على عمود الرهن وااللتراض من البنون وفتح حسابات الشركة الثالثة مج

بالبنون والتوليع على الشيكات وربط الودائع وصرف المبالغ عامة والتوليع عن الشركة امام البنون وامام المطاعين العام والخاص 

ع وشراء االصول الثابتة والمنمولة ولهم فى سبيل ذلن كافة السلطات والصالحيات فى سبيل ولهم مجتمعين او منفردين الحك فى بي

 23326برلم       25135131تحميك غرض الشركة ولهم ان يفوضوا او يوكلوا من شاءوا فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

و شرين  ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء دخول الشرين / على اسامه محمود سيد عبدالغنى  شركة تضامن  مدير  -  422

الثالثة مجتمعين او منفردين ولهم مجتمعين او منفردين التوليع على عمود الرهن وااللتراض من البنون وفتح حسابات الشركة 

مطاعين العام والخاص بالبنون والتوليع على الشيكات وربط الودائع وصرف المبالغ عامة والتوليع عن الشركة امام البنون وامام ال

ولهم مجتمعين او منفردين الحك فى بيع وشراء االصول الثابتة والمنمولة ولهم فى سبيل ذلن كافة السلطات والصالحيات فى سبيل 

 23326برلم       25135131تحميك غرض الشركة ولهم ان يفوضوا او يوكلوا من شاءوا فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 26153برلم       25135111احمد محى دسولى وشركاه  شركة تضامن  مصدق على توليع شركة تضامن ، تاريخ :  -  1

  برلم     25135111ميرال محمود عبدالشهيد وشريكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

21324 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25165برلم       25135151، تاريخ :  2154  2524/6/25كيرلس نجيب فهيم يوسف  سارى حتى -  1

 25621برلم       25135151، تاريخ :  2115  2524/6/14عمر حمدى دمحم عبدالرؤف الزعويلى  سارى حتى -  2

 12156برلم       25135152، تاريخ :  2115صبرى السيد دمحم عبدالمطلب     -  3

 11156  برلم     25135152، تاريخ :  2131  2522/15/16حمدى عبدالرحمن داود سليمان  سارى حتى -  4

 25154برلم       25135152، تاريخ :  2126احمد عبدالعزيز عبدالرحيم دمحم     -  5

 14313برلم       25135152، تاريخ :  2125  2521/3/23احمد دمحم انور عبدالرازق  سارى حتى -  6

 2332برلم       25135153، تاريخ :  2212فريد السعيد بهى سرور     -  1

 12153برلم       25135153، تاريخ :  2255  2523/4/25 احمد رشوان  سارى حتىعلى دمحم -  2

 12255برلم       25135153، تاريخ :  2253دمحم عبدالوارث بسطويسى ابوالسعود     -  3

 15511برلم       25135154، تاريخ :  2226احمد عبدالرازق محمود بدوى     -  15

 15511برلم       25135154، تاريخ :  2221  2524/6/2بدوى  سارى حتىاحمد عبدالرازق محمود  -  11

 25233برلم       25135154، تاريخ :  2222  2524/4/3منى حمدى حسن على  سارى حتى  -  12

 15422برلم       25135154، تاريخ :  2235  2524/5/25حسن ابراهيم حامد حسين  سارى حتى -  13

 15422برلم       25135151، تاريخ :  2245  2524/6/1لعظيم احمد  سارى حتىاحمد دمحم عبد ا -  14

 11313برلم       25135151، تاريخ :  2231  2522/2/5زينب جالل دمحم عبدهللا  سارى حتى -  15

 13323برلم       25135151، تاريخ :  2245  2523/15/2ادهم دمحم دمحم عوده  سارى حتى -  16

 15623برلم       25135151، تاريخ :  2354محمود دمحم على    احسان  -  11

 11455برلم       25135151، تاريخ :  2242  2522/3/2تامر دمحم نبيل حسين  سارى حتى -  12

 25365برلم       25135153، تاريخ :  2266  2524/4/13طارئ سعد خير دمحم  سارى حتى -  13

 1332برلم       25135153، تاريخ :  2211  2522/1/25سارى حتىسيد ابو رحاب ابو كليب   -  25

 21455برلم       25135153، تاريخ :  2211  2524/11/15رزق عبدالصادق حسن ابو عادى  سارى حتى -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج ءاألسمــــــادة ـــــــجزي

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

 16561برلم       25135115، تاريخ :  2355  2522/2/21رامى دمحم رافع ابراهيم  سارى حتى -  22

 15425برلم       25135115، تاريخ :  2234  2521/6/21لفتاح عبدالاله الطويل  سارى حتىدمحم عبدا -  23

 13432برلم       25135111، تاريخ :  2325  2523/11/11صابر ابوالمجد عبدالسيد عبده  سارى حتى -  24

 15322برلم       25135114، تاريخ :  2335هشام ابراهيم دمحم ايراهيم     -  25

 25412برلم       25135114، تاريخ :  2331  2524/5/15ياسر جاب هللا السيد العربى  سارى حتى -  26

 13115برلم       25135114، تاريخ :  2334  2523/12/24السيد حسانين السيد حسانين  سارى حتى -  21
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