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 لٌود أفراد    

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

عن تورٌدات  34121برلم  21131125، لٌد فى  11111.111نادر وجدى امٌن فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش الجسر من الترعة البواللٌة 2عمومٌة ، بجهة : 

رة لطع عن تجا 34121برلم  21131125، لٌد فى  11111.111ربٌع محمود محمود عجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش سلوانى محل بالدور االرضى 11غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن بٌع منظفات  34114برلم  21131112، لٌد فى  51111.111دمحم على عبد الخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 113ش عبٌد تنظٌم  121بالعمار  2وادوات تجمٌل ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع حلوي من  34126برلم  21131122، لٌد فى  5111.111  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم علً محمود عبد هللا -  4

 روض الفرج -شارع ترعه جزٌره بدران  5العجٌن ، بجهة : 

عن مماوالت  34621برلم  21131111، لٌد فى  51111.111دعاء ابراهٌم عبد هللا مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 الساحل -ش ابو هاشم / جارٌدٌان  1ٌه والمنظفات والصابون ، بجهة : وتورٌدات عموم

عن بالى  34621برلم  21131114، لٌد فى  6111.111بٌتر الفى ذكى عوض هللا مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 م سلٌمانش عبد الكرٌ 35ستٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : 

عن بٌع اجهزة كهربائٌة  34625برلم  21131113، لٌد فى  21111.111دمحم عزب دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش نجم لشموش 26ومنزلٌة ، بجهة : 

 عن تورٌدات 34631برلم  21131114، لٌد فى  511111.111سعٌد شكرى صالح الدسولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 الساحل -ش زٌن العابدٌن الخلفاوي  34معادن ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  34111برلم  21131111، لٌد فى  21111.111سامٌه تادرس بشاره خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 روض الفرج -ر 33فاترٌنه  -ممر الراعً الصالح  -شارع شبرا  121جاهزه ، بجهة : 

عن ورشة مالبس ،  34121برلم  21131124، لٌد فى  5111.111محمود صالح دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع احمد عمارة الكردى 3بجهة : 

عن تجارة  34632برلم  21131111، لٌد فى  5111.111منال ٌوسف لبٌب مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 2ش ترعة جزٌرة بدران محل رلم  33فة ، بجهة : خردوات وحلوى جا

عن مماوالت  34111برلم  21131113، لٌد فى  12111.111محمود دمحم عبد العلٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بالدور الثانى علوى 2شارع االستمالل ارض اٌوب شمة  3المٌكانٌكٌة والتورٌدات ، بجهة : 

عن بٌع  34113برلم  21131114، لٌد فى  51111.111هٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صالح ابرا -  13
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 من شارع امام العبد 3شارع 

عن  34112برلم  21131116، لٌد فى  21111.111جٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم فرج عبد التواب عبد الم -  14
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عن توزٌع  34124برلم  21131122، لٌد فى  111111.111معتز مصطفً رمزي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الساحل -مٌدان فٌكتورٌا  - 1مدخل  16وبطارٌات السٌارات ، بجهة : بلون اطارات 
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عن تورٌدات  34132برلم  21131131، لٌد فى  25111.111رافت نعٌم شنودة بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش احمد حافظ عوض 1ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن بٌع لطع غٌار  34624برلم  21131113، لٌد فى  11111.111ماله ،  مؤمن عزب دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس  -  11

 ش نعٌم لشموش 26التون تون ، بجهة : 

عن شحن  34131برلم  21131131، لٌد فى  11111.111جابر رفعت جابر صاروفٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 12ش الكركى محل  13بطارٌات ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  34622برلم  21131113، لٌد فى  5111.111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفً محمود خلف -  13

 الساحل -ش الممس  11كتابٌه ومستلزمات كمبٌوتر ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن  34114برلم  21131114، لٌد فى  11111.111امٌر عبد العزٌز عبد المنعم عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 3ش الترعة البواللٌة شمة  53تصدٌر وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن ورشه اثاث  34116برلم  21131116، لٌد فى  51111.111اشرف كامل مسعد حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ه الحمراءالزاوٌ -ارض الجنٌنه  -ش احمد عرابً  64مكتبً ، بجهة : 

عن تجارة لطع  34113برلم  21131124، لٌد فى  11111.111طارق ٌحٌى هاشم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش جامع ابو الفضل محل بالدور االرضى 52غٌار السٌارات ، بجهة : 

عن مغسلة ) دراى  34122برلم  21131125، لٌد فى  11111.111مٌالد سمٌر رزق ممار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 روبٌر شماع 4كلٌن ( ، بجهة : 

عن بماله جمله ،  34116برلم  21131121، لٌد فى  5111.111ممدوح فاٌز لرلار زخارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 الساحل -ش دمحم الخلفاوي  35بجهة : 

عن مكتب  34123برلم  21131123، لٌد فى  111111.111  عاطف دمحم السٌد عبد العلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  25

 روض الفرج - 11ش عبٌد  شمه  13تصدٌر ، بجهة : 

عن تجاره الورق  34115برلم  21131116، لٌد فى  11111.111عصام رشاد السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ش  36ترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه( ، بجهة : ومستلزمات الطباعه ) فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والن

 الموسكً - 1درب المصطفً من ش الجٌش محل رلم 

 34134برلم  21131131، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن عبد الفتاح محمود عبد الظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 من ش الجٌش الدور الثالث ش عطفة الشاعر 6عن تجارة مالبس جاهزة لطاعى ، بجهة : 

عن بٌع عطور  34111برلم  21131116، لٌد فى  31111.111دمحم السٌد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الموسكً -العتبه  -مبنً صٌدناوي  -الدور الثانً  21ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : محل 

عن بٌع  34112برلم  21131111، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،   جرجس نان عبد المسٌح ابراهٌم  ، تاجر فرد -  23

 الواٌلً - 16ش سراى الزعفران محل رلم  16وتجاره فضه ، بجهة : 

عن تجهٌز  31264برلم  21131115، لٌد فى  11111.111مٌالد لدٌد ابو الٌمٌن لالدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 5ش سنجر محل رلم  3الى استٌشن ودش ، بجهة : سندوتشات وبٌع مٌاه غازٌة وب

عن بٌع زهور  34112برلم  21131122، لٌد فى  5111.111ابو بكر سعداوي دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 روض الفرج -1محل رلم  -ش شبرا ممر الراعً الصالح  121صناعٌه ، بجهة : 

عن شحن  34623برلم  21131114، لٌد فى  11111.111د ، رأس ماله ،  هانى مصطفى نصٌف محمود  ، تاجر فر -  32

 سابما 11 - 2و1حالٌا شارع الجنٌنة محل  26بطارٌات ، بجهة : 
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عن استثمار  34631برلم  21131111، لٌد فى  11111.111جون سمٌر عزٌز اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

شمه  رلم  -شارع علً امٌن عبده  44، بجهة :  253جالت واالنترنت ( بموافمه امنٌه رلم عمارى ) فٌما عدا اصدار الصحف والم

 روض الفرج - 1

عن  34111برلم  21131121، لٌد فى  21111.111مؤسسة ضٌاء لتورٌد المالبس الجاهزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 6/2ش جسر البحر الدور االول فوق االرضى مكتب  111ها ، بجهة : تورٌد المالبس الجاهزة دون المالبس العسكرٌة واكسسوارات

عن تورٌدات  34131برلم  21131123، لٌد فى  51111.111ٌوسف امٌن جرجس ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 -ش توفٌك حنا  51عمومٌة ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  12111.111وائل حسنى خله وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتورٌدات مستلزمات الفنادق  ،رأس مالها    -  1

شارع ممتاز  4بالدور االرضى عمار  3، عن تجارة وتورٌدات مستلزمات الفنادق ، بجهة : محل رلم  34111برلم  21131113

 بداخل ممر بركات من حارة ممتاز -من ش دمحم على  -

برلم  21131111،لٌدت فى  111111.111سامح محى عبد الفتاح وشركاه   شركة  ،  تورٌد مواد غذائٌة   ،رأس مالها    -  2

 م . النور -ش دمحم صالح  22، عن تورٌد مواد غذائٌة ، بجهة :  34621

المستحضرات الطبٌه والمكمالت الغذائٌة واالغذٌه الخاصة ومستحضرات باسم كرٌم كامل وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع  -  3

والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر ) دون صناعه االدوٌة وبعد الحصول على التراخٌص 

وتوزٌع المستحضرات الطبٌه ، عن تجارة  34113برلم  21131116،لٌدت فى  111111.111الطبٌة الالزمة (  ،رأس مالها   

والمكمالت الغذائٌة واالغذٌه الخاصة ومستحضرات والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر ) 

 شارع السكاكٌنى باشا 36دون صناعه االدوٌة وبعد الحصول على التراخٌص الطبٌة الالزمة ( ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21131113، وفى تارٌخ    33122اٌوب سٌد عبد الحمٌد مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ترن التجارهالسجل  امر محو ل

تم محو/شطب    21131113، وفى تارٌخ    32211خالد شولى عبد العزٌز عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  أمر محو لترن التجارة
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تم محو/شطب السجل  امر    21131114، وفى تارٌخ    11232ٌسرى مرزق شاكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجارة محو

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    33541مرٌم دمحم فهمى عبد السالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 امر محو لترن التجارة

امر  تم محو/شطب السجل    21131111، وفى تارٌخ    23162سٌد حنفى دمحم خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر محو    21131115، وفى تارٌخ    31661دمحم نبٌل سٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 لترن التجارة

أمر تم محو/شطب السجل     21131116، وفى تارٌخ    33231احمد حسن سعد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21131112، وفى تارٌخ    22534ناجً عٌسوي دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو اللغاء الفرع

/شطب تم محو   21131121، وفى تارٌخ    31112تامر دمحم رفعت دمحم الدمرداش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  امر محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21131122، وفى تارٌخ    24522ماجد شولى مٌنا اثناسٌوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21131124، وفى تارٌخ    24114فوزى ماهر دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21131123، وفى تارٌخ    32213عادل كمال ذكى مٌخائٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 امر محو لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   13221اسامة لمعى جرجاوى تادرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   33111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  21131111وفً تارٌخ ،   13221اسامه  لمعى جرجاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   33111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   33231هانى عماد رفعت الوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   23155فوزي سلٌمان عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم  -  4

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , تم تعدٌل ر  21131113وفً تارٌخ ،   22151حنان طلعت الشحات جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال   21131112وفً تارٌخ ،   24632عبدالمالن نصر هللا عبدالمالن بولس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   5111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   33411اسالم دمحم مرسً سٌد سوٌفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  21131111وفً تارٌخ ،   24566عصام محمود خلف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   31111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   34512ممدوح دمحم احمد شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   25211ماد فرٌد جرجس غبور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ع -  11

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعدٌل رأس  21131111وفً تارٌخ ،   26635حسٌن عثمان محمود بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131114وفً تارٌخ ،   32222اٌهاب شفٌك عرندس بشٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131114وفً تارٌخ ،   34111دمحم عبد العلٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود  -  13

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصف التأشٌر:    تم تعدٌل رأس المال  21131115وفً تارٌخ ،   33141سعد جابر دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21131116وفً تارٌخ ،   113دمحم محمود كامل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   15233زق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسن دمحم محمود ر -  16

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21131111وفً تارٌخ ،   15233احذٌه رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   111111.111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   32112عصام صالح عطٌة احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131123وفً تارٌخ ،   34112ر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم فرج عبد التواب عبد المجٌد  تاج -  13

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131131وفً تارٌخ ،   13142سعد عبد المحفوظ ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال   21131131وفً تارٌخ ،   31531هانً ابو الٌزٌد صدلً عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131131وفً تارٌخ ،   34522  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد معتمد احمد دمحم -  22

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  34621سبك لٌده برلم      دعاء ابراهٌم عبد هللا مرسً ، تاجر فرد ، -  1

 الساحل -ش ابو هاشم / جارٌدٌان  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131111وفً تارٌخ  31112ٌسرى صابر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع بورسعٌد  441ع فوق االرضى عمار بالدور الراب1/4، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131111وفً تارٌخ  22351فاتن عبده حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 شارع الشٌخ الظواهرى  53، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131113وفً تارٌخ  34624مؤمن عزب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش نعٌم لشموش  26، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  26312عدلٌه دمحم سعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 سوق الخضار 2محل رلم  -ناصٌة شارع المرجان على شارع الملعه  1تصحٌح العنوان لٌصبح الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  34622مصطفً محمود خلف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الساحل -ش الممس  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21131113وفً تارٌخ  34625سبك لٌده برلم     دمحم عزب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  -  1

 ش نجم لشموش  26

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  34623هانى مصطفى نصٌف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

  سابما 11 - 2و1حالٌا شارع الجنٌنة محل  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  34621بٌتر الفى ذكى عوض هللا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ش عبد الكرٌم سلٌمان  35وصف الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل  تم 21131114وفً تارٌخ  21132مكتب محمود شحاته السٌد شحاته للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

كفر الغنامٌه بمحافظة المنوفٌة بنفس نشاط المركز الرئٌسً تعدٌل المالن بالنسبة للفرع  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الباجور 

 لٌصبح بملن / نبٌل عبد الفضٌل احمد عبد العال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  21132محمود شحاته السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

كفر الغنامٌه بمحافظة المنوفٌة بنفس نشاط المركز الرئٌسً تعدٌل المالن بالنسبة للفرع لٌصبح بملن / نبٌل  -الـتأشٌر:   ، الباجور 

 عبد الفضٌل احمد عبد العال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  34631سعٌد شكرى صالح الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الساحل -ش زٌن العابدٌن الخلفاوي  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  34632منال ٌوسف لبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  2ش ترعة جزٌرة بدران محل رلم  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  34631ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جون سمٌر عزٌز اسكند -  14

 روض الفرج - 1شمه  رلم  -شارع علً امٌن عبده  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  34633محمود عبد المادر عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الساحل-ش دمحم سامى  6لـتأشٌر:   ، ا
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  31236حسن حسٌن حسن جاغوص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

  4شمة  -شمة بالدور االثنى عشرة  -خل جامعة عٌن شمس  -ارض المطبعة  -عمارات  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  34635ج عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سعٌد فر -  11

 ش الشٌشٌنى 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  32242عزت عبد العال احمد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

مائة الف جنٌها بنشاط مصنع  111111براس مال  -شبٌن المناطر  -الملٌوبٌة  -الوكالء  ش محمود النشار عزبة 6الـتأشٌر:   ، 

 وسمه تجارٌة الرحاب فاشون -مالبس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  34111محمود دمحم عبد العلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بالدور الثانى علوى  2ارض اٌوب شمة شارع االستمالل  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  32316احمد عبد العال عالم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الزاوٌه الحمراء -شارع احمد فاروق ارض الجنٌنه  11وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  34114بد المنعم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌر عبد العزٌز ع -  21

  3ش الترعة البواللٌة شمة  53وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  34113دمحم صالح ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 من شارع امام العبد  3شارع  11، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33562عبدهللا حسٌن توفٌك محمود الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شمة باالرضى  -شارع دمحم رفعت من شارع الورشة  12وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131115وفً تارٌخ  31264،  سبك لٌده برلم    مٌالد لدٌد ابو الٌمٌن لالدة ، تاجر فرد  -  24

  5ش سنجر محل رلم  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131115وفً تارٌخ  31264مٌالد لدٌد ابو الٌمٌن لالدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

عشرة االف جنٌها ونشاط تجهٌز  11111براس مال  5ش سنجر محل رلم  3ان / تم افتتاح رئٌسى اخر بالعنو3الـتأشٌر:   ، 

  2113لسنة  125سندوتشات وبٌع مٌاه غازٌة وبالى استٌشن ودش بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131115وفً تارٌخ  25241سٌد دمحم عبد العظٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الزاوٌه الحمراء -شمه بالدور االرضً  -مساكن مشروع ناصر  4تأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131115وفً تارٌخ  15233حسن دمحم محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

مائة الف جنٌها بنشاط / تجارة مالبس  111111/  طلعت حرب براس مال 33الـتأشٌر:   ، تم اضافة رئٌسى اخر بالعنوان / 

 مكتب سجل تجارى جنوب الماهرة 23422برلم سجل  2113-1-16فى  4321جاهزة واحذٌة اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم  21131115وفً تارٌخ  15233احذٌه رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

مائة الف جنٌها بنشاط / تجارة مالبس جاهزة واحذٌة اودع  111111طلعت حرب براس مال /  33بالعنوان /  اضافة رئٌسى اخر

 مكتب سجل تجارى جنوب الماهرة 23422برلم سجل  2113-1-16فى  4321برلم 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21131116وفً تارٌخ  34116اشرف كامل مسعد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الزاوٌه الحمراء -ارض الجنٌنه  -ش احمد عرابً  64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21131116وفً تارٌخ  34112دمحم فرج عبد التواب عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الساحل -الدور االرضً  - 1شمه رلم  -ش عاشور حسٌن  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131116وفً تارٌخ  34111دمحم السٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الموسكً -العتبه  -مبنً صٌدناوي  -الدور الثانً  21، محل 
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تعدٌل العنوان , وصف  تم 21131116وفً تارٌخ  34115عصام رشاد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الموسكً - 1ش درب المصطفً من ش الجٌش محل رلم  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  34111سامٌه تادرس بشاره خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 روض الفرج -ر 33فاترٌنه  -ممر الراعً الصالح  -شارع شبرا  121الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111تارٌخ  وفً 34112جرجس نان عبد المسٌح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الواٌلً - 16ش سراى الزعفران محل رلم  16وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  34114دمحم على عبد الخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

  113ش عبٌد تنظٌم  121بالعمار  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  34116ممدوح فاٌز لرلار زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الساحل -ش دمحم الخلفاوي  35الـتأشٌر:   ، 

العنوان تم تعدٌل  21131121وفً تارٌخ  34111مؤسسة ضٌاء لتورٌد المالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  6/2ش جسر البحر الدور االول فوق االرضى مكتب  111, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  34112ابو بكر سعداوي دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 روض الفرج -1محل رلم  -ش شبرا ممر الراعً الصالح  121الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  34522فاتن دمحم محمود عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش ابراهٌم الدسولى  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131124وفً تارٌخ  21212رضا رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش جسر البحر  141، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  22222محمود علً خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شارع جسر البحر  123الـتأشٌر:   ، 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21131124وفً تارٌخ  34113طارق ٌحٌى هاشم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش جامع ابو الفضل محل بالدور االرضى  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131124وفً تارٌخ  33112رامى دمحم كامل شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 شارع ابن ادرٌس  11، اصبح العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  34121لٌده برلم     محمود صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك -  44

 شارع احمد عمارة الكردى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131125وفً تارٌخ  34121ربٌع محمود محمود عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش سلوانى محل بالدور االرضى  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131125وفً تارٌخ  34122مٌالد سمٌر رزق ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 روبٌر شماع  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131125وفً تارٌخ  34121نادر وجدى امٌن فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 جسر من الترعة البواللٌة ش ال 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  34126ابراهٌم علً محمود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 روض الفرج -شارع ترعه جزٌره بدران  5الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122ٌخ وفً تار 23321حسٌن جمعه كامل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

شبرا  -مدٌنه بدر الصناعٌه  -ش الخمسٌنً من ش بدوي محمود  -الـتأشٌر:   ، اضافه فرع  مصنع بالعنوان شبرا الخٌمه غرب 

 الخٌمه

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  34124معتز مصطفً رمزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الساحل -مٌدان فٌكتورٌا  - 1مدخل  16الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131123وفً تارٌخ  34123عاطف دمحم السٌد عبد العلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 روض الفرج - 11ش عبٌد  شمه  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131123وفً تارٌخ  34131ك لٌده برلم    ٌوسف امٌن جرجس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سب -  52

  -ش توفٌك حنا  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  34131جابر رفعت جابر صاروفٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  12ش الكركى محل  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  34132دة بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رافت نعٌم شنو -  54

 ش احمد حافظ عوض  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21131131وفً تارٌخ  34134عبدالرحمن عبد الفتاح محمود عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش عطفة الشاعر من ش الجٌش الدور الثالث  6 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  25516عاطف عبده تاوضروس عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

  421336برلم تسجٌل  11313بناحٌة البركة حوض برخالى الوسطانً برلم اٌداع  522ش  15الـتأشٌر:   ، 

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131112وفً تارٌخ  34612دمحم حسن دمحم مصطفى سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب حانوتى ونمل موتى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  32254مجدى ٌوسف بطرس عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

التأشٌر:  اضافه نشاط عرض منوعات موسٌمٌه ومصنفات سمعٌه وبصرٌه عن طرٌك الدش ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول 

 256علً التراخٌص الالزمه ( بموافمه امنٌه رلم

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131113وفً تارٌخ  26312عدلٌه دمحم سعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

دعاٌة واعالن وتورٌد المطبوعات المتكاملة فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

 2113-5-5فى  262موافمه امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  22151حنان طلعت الشحات جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لتصبح ورشه لصناعه الطبع والصناعات المتصلهبه فٌما عدا )اصدار الصحف والمجالت  واالنترنت  

 225لً التراخٌص( بموافمه امنٌه رلم والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول ع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  الغاء 21131113وفً تارٌخ  52دمحم فرج دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 نشاط االستٌراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 21131114وفً تارٌخ  21132مكتب محمود شحاته السٌد شحاته للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / متعهد نمل عمال للنشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131114وفً تارٌخ  21132محمود شحاته السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اضافة نشاط / متعهد نمل عمال للنشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131111وفً تارٌخ  31413عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنا عبدالمالن حنا -  2

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تجهٌز لوازم االحذٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط 21131111وفً تارٌخ  31413محل االمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 االحذٌة / تجهٌز لوازم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131112وفً تارٌخ  6224سعٌد ابراهٌم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 حذف نشاط االستٌراد

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر: 21131112وفً تارٌخ  31666دمحم عٌد ابراهٌم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط / بٌع مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  21111نبٌل نصٌر جرجس عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبحتجاره اجهزه محمول ومستلزمتها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  34652انوار عبد العزٌز ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اضافة نشاط تجارة االلومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131114وفً تارٌخ  32222اٌهاب شفٌك عرندس بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد للنشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131121وفً تارٌخ  33223ى دومة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزت عبدالفتاح مهد -  15

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تاجٌر لاعات وكافترٌات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131124وفً تارٌخ  21212رضا رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ل النشاط لٌصبح / تورٌد لطع غٌار السٌاراتتعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131125وفً تارٌخ  24222خالد دمحم دمحم حنوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اصبح تورٌد المالبس والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131122وفً تارٌخ  23321حسٌن جمعه كامل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 حذف نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131123وفً تارٌخ  26336سامً بخٌت سعد جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط لٌصبح  مخبز افرنجً

تم تعدٌل النشاط , 21131131وفً تارٌخ  34322برلم   مصطفى احمد عاشور احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  21

 وصف التأشٌر:  اكسسور محمول

تم تعدٌل النشاط , 21131131وفً تارٌخ  31531هانً ابو الٌزٌد صدلً عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ( 6من المجموعة  36الفمرة و 13وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / التصدٌر واالستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  34622مصطفً محمود خلف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  34111د ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم عبد العلٌم احمد ، تاجر فر -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131116وفً تارٌخ  34115عصام رشاد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131121وفً تارٌخ  34111سبك لٌده برلم   مؤسسة ضٌاء لتورٌد المالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،   -  4

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  34126ابراهٌم علً محمود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21131113وفً تارٌخ  34624مؤمن عزب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  34631جون سمٌر عزٌز اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  34112دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو بكر سعداوي  -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  34124معتز مصطفً رمزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131131وفً تارٌخ  34131ر فرد ،  سبك لٌده برلم   جابر رفعت جابر صاروفٌم ، تاج -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131116وفً تارٌخ  34116اشرف كامل مسعد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131131وفً تارٌخ  34134فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن عبد الفتاح محمود عبد الظاهر ، تاجر -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  34111سامٌه تادرس بشاره خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131123وفً تارٌخ  34131ه برلم   ٌوسف امٌن جرجس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131116وفً تارٌخ  34112دمحم فرج عبد التواب عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  34633ده برلم   محمود عبد المادر عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131121وفً تارٌخ  34116ممدوح فاٌز لرلار زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  34114دمحم على عبد الخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  34113دمحم صالح ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131115فً تارٌخ و 31264مٌالد لدٌد ابو الٌمٌن لالدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  34623هانى مصطفى نصٌف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131125وفً تارٌخ  34121ربٌع محمود محمود عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131125وفً تارٌخ  34122مٌالد سمٌر رزق ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش21131113وفً تارٌخ  34635محمود سعٌد فرج عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21131113وفً تارٌخ  34625دمحم عزب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  34112جرجس نان عبد المسٌح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131123وفً تارٌخ  34123عاطف دمحم السٌد عبد العلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131131وفً تارٌخ  34132رافت نعٌم شنودة بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  34631سعٌد شكرى صالح الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131116وفً تارٌخ  34111دمحم السٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131125وفً تارٌخ  34121جدى امٌن فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادر و -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  34621بٌتر الفى ذكى عوض هللا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131124وفً تارٌخ  34121 صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود صالح دمحم -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  34632منال ٌوسف لبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  34114امٌر عبد العزٌز عبد المنعم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131124وفً تارٌخ  34113طارق ٌحٌى هاشم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: اسامة لمعى جرجاوى تادرس   13221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: مؤسسة روما للتجارة   34615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131112ى تارٌخ : ،  ف  -  2

الى: بٌور برنت للدعاٌة واالعالن وجمٌع  26312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  3

 المطبوعات المتكاملة  

 الى: ممهى االمانة   33243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: اونو برس   24632تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131112،  فى تارٌخ :   -  5

 اللومٌتال  الى: المروة لتجارة ا 34652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: جولد موبٌل   21111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  1

الى: مؤسسة االبانوب للتورٌد ولطع غٌار  31652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  2

 المعدات الثمٌلة  

 الى: الفرٌد   25211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111: ،  فى تارٌخ   -  3

 الى: العالمٌة لالستٌراد   26635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  11

المؤسسة االفرٌمٌة للتورٌدات  الى: 32222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131114،  فى تارٌخ :   -  11

 واالستٌراد  

 الى: جولدن الٌت   32363تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131116،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الرضا لتورٌد لطع غٌار السٌارات   21212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131124،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: المصرٌة لتورٌد المالبس والتصدٌر   24222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131125،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: مؤسسة الدهب لالستٌراد والتصدٌر   26133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131123،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: الفراعنه   34322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: امواج لالستٌراد والتصدٌر   31531تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 52برلم       21131113بسنت الخلود دمحم فرج موسً   ، تارٌخ :  -  1

 33234برلم       21131121احمد حلمً حسن عبد السمٌع   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   21131112، وفى تارٌخ    22121احمد سٌد عبد الكرٌم وشرٌكه فرٌد أحمد ابراهٌم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  امر محو بفسخ الشركه

تم محو/شطب    21131113، وفى تارٌخ    22253دمحم احمد عبد المنعم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  امر محو بفسخ الشركه

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    23224م : ابتسام احمد وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 3

 امر محو بفسخ الشركه

تم محو/شطب السجل     21131115، وفى تارٌخ    1222جورج بولس كامل وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 ئٌا من السجل التجارىتم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد نها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21131115، وفى تارٌخ    1222جورج بولس كامل وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 امر محو للوفاة

تم محو/شطب السجل     21131115، وفى تارٌخ    21613وائل دمحم سٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو بفسخ الشركهامر 

تم محو/شطب السجل  امر    21131115، وفى تارٌخ    21613وائل دمحم سٌد وشركه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو بفسخ الشركه

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    34416جرجس مورٌس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لفسخ الشركهامر محو 

تم    21131123، وفى تارٌخ    33314حازم ابراهٌم احمد محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد نهائٌا من السجل التجارى

تم    21131123، وفى تارٌخ    33314حازم ابراهٌم احمد محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    21131131، وفى تارٌخ    2215جمٌل بسطا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد نهائٌا من السجل التجارى فسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  امر    21131131، وفى تارٌخ    2215جمٌل بسطا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    21131131، وفى تارٌخ    15125ا برلم : هٌثم ناصح وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌده   - 13

 فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد نهائٌا من السجل التجارى

سجل  تم محو/شطب ال   21131131، وفى تارٌخ    15125هٌثم ناصح وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 امر محو لفسخ الشركة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21131112وفً تارٌخ   ، 23454دمحم عبد اللطٌف فتحً عبد اللطٌف وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   51111.111أس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21131111وفً تارٌخ   ، 22531ابناء مصطفى حموده توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  23111التغلٌف ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عمرو البرنس فاروق المٌهى وشرٌكه ) اونست لمواد التعبئه و -  3

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21131111تارٌخ   ،

سئولٌة محدودة  شركة أوٌل فٌلد ترانسبورت آند سرفٌس اٌجٌبت ) أو . تى . أس  . أى . ( شركة ذات مسئولٌة محدودة ذات م -  4

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21131115وفً تارٌخ   ، 353، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2111111.111،

تم تعدٌل رأس المال  21131112وفً تارٌخ   ، 32361ماٌكل عادل وشرٌكه عمر بهاء شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   111111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21131123وفً تارٌخ   ، 11251طلعت عبدالباسط وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   3511.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21131131وفً تارٌخ   ، 21351سانٌن و محمود السٌد حسانٌن وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم السٌد ح -  1

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  21123دالسالم عبدالحمٌد عبدالرحمن وحازم فتحً دمحم حمادي ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عب -  1

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حذف الفرع الكائن بشارع االنابٌب البترول بجوار مصنع الخرسانه الجاهزه  21131114

 الماهره -السالم  -سوق المنال 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  21123فتحى دمحم حماد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     حازم -  2

 الماهره -السالم  -سوق المنال  -وصف الـتأشٌر:   ، حذف الفرع الكائن بشارع االنابٌب البترول بجوار مصنع الخرسانه الجاهزه 

وفً تارٌخ  21123حازم فتحً دمحم حمادي ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عبدالسالم عبدالحمٌد عبدالرحمن و -  3

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حذف الفرع الكائن بشارع االنابٌب البترول بجوار مصنع الخرسانه الجاهزه  21131114

 الماهره -السالم  -سوق المنال 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  21123تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حازم فتحى دمحم حماد وشركاه ، شركة  -  4

 الماهره -السالم  -سوق المنال  -وصف الـتأشٌر:   ، حذف الفرع الكائن بشارع االنابٌب البترول بجوار مصنع الخرسانه الجاهزه 

وفً تارٌخ  21123ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عبدالسالم عبدالحمٌد عبدالرحمن وحازم فتحً دمحم حمادي ، توصٌة بس -  5

 -مركز للٌوب  -شارع روذٌنا  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع تصنٌع لعنوان الكائن بعمار رلم  21131114

 الملٌوبٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  21123حازم فتحى دمحم حماد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 الملٌوبٌه -مركز للٌوب  -شارع روذٌنا  3وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع تصنٌع لعنوان الكائن بعمار رلم 

وفً تارٌخ  21123عبدالسالم عبدالحمٌد عبدالرحمن وحازم فتحً دمحم حمادي ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 -مركز للٌوب  -شارع روذٌنا  3الـتأشٌر:   ، اضافه فرع تصنٌع لعنوان الكائن بعمار رلم  تم تعدٌل العنوان , وصف 21131114

 الملٌوبٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  21123حازم فتحى دمحم حماد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 الملٌوبٌه -مركز للٌوب  -شارع روذٌنا  3ر رلم وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع تصنٌع لعنوان الكائن بعما

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  34621سامح محى عبد الفتاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 25321برلم سجل  2113-1-11فى  2611سوق العبور اودع برلم  -خضار  431محل رلم  12وصف الـتأشٌر:   ، عنبر رلم 

 مكتب سجل تجارى العبور 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  32361ماٌكل عادل وشرٌكه عمر بهاء ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 شارع الخلٌفه المنتظر 2وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم سعٌد مصطفى  وشركاه ، شركة تضامن  اصبح غرض الشركة توزٌع المستلزمات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل بكافة  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  21333انواعها والوكاالت التجارٌة فٌما عدا االدوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 ركة تضامنالتأشٌر:  ش

دمحم سعٌد مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح غرض الشركة توزٌع المستلزمات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل بكافة  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  21333انواعها والوكاالت التجارٌة فٌما عدا االدوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

على عبد العال عامر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  مزاولة االعمال السٌاحٌة فمرة ) أ ( وعلى االخص الرحالت الفردٌة  عصام -  3

والجماعٌة وبٌع وصرف تذاكر السفر على وسائل النمل المختلفة وتمدٌم كل ما ٌحتاجه المسافر من خدمات وامتالن وتشغٌل وسائل 

والمعدل بالمانون  1311/ 32الطٌران والوكالة عنها وكافة االنشطة التى ٌسمح بها لانون النمل المختلفة وتمثٌل شركات المالحة و

كل ما سبك مع افراد حسابات مستملة ومركز  2113/  213والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزارى رلم  2112لسنه  125رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  34132   مالى خالص لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام ،  سبك لٌدها برلم

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

عصام على عبد العال عامر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  4

وفً تارٌخ  34132وسعه له ،  سبك لٌدها برلم   التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها بمزاولتها او اى لوانٌن أخرى معدلة او م

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21131113

طلعت عزٌز صلٌب وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وتورٌد لطع غٌار االت الزراعٌه ،  سبك لٌدها  -  5

 ف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وص21131113وفً تارٌخ  16436برلم   

طلعت عزٌز صلٌب وشركاه لآلالت ولطع الغٌار ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وتورٌد لطع غٌار االت  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21131113وفً تارٌخ  16436الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وفً  22531بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركة ،  سبك لٌدها برلم   ابناء مصطفى حموده ، توصٌة  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21131111تارٌخ 

اٌمان دمحم صبرى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الغاء االنشطة / نشاط االستٌراد والتصدٌر وتورٌد كافة معدات حماٌة البٌئة  -  2

مٌتها واالستشارات الهندسٌة والفنٌة ودراسة الجدوى واعمال الدٌكور لٌصبح النشاط / تورٌدات عمومٌة واالعمال وتن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131111وفً تارٌخ  16135الكهرومٌكانٌكٌة والتوكٌالت العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

، شركة تضامن  الغاء االنشطة / نشاط االستٌراد والتصدٌر وتورٌد كافة معدات حماٌة البٌئة اٌمان دمحم صبرى وشرٌكها  -  3

وتنمٌتها واالستشارات الهندسٌة والفنٌة ودراسة الجدوى واعمال الدٌكور لٌصبح النشاط / تورٌدات عمومٌة واالعمال 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131111تارٌخ  وفً 16135الكهرومٌكانٌكٌة والتوكٌالت العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

شركة عادل دمحم على عبدهللا الشٌخ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / انتاج الٌاف البولٌستر وتطبٌماتها )  -  11

 peوبولى اٌثٌلٌن  ppبولى بروبلٌن  petاللباد كسر وغسٌل الزجاج  -الفالتر  -الحشوٌات  -روالت الغزل الحرارى  -الخٌوط ( 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21131115وفً تارٌخ  22132وتدوٌرها من مواد مسترجعة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ٌدها برلم   د / دٌنا حمدى عبد الحمٌد دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  اضافة نشاط / تصنٌع ادوٌة بٌطرٌة لدى الغٌر ،  سبك ل -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21131121وفً تارٌخ  22351

دمحم غانم سالم احمد زغلول وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافة نشاط / تصنٌع ادوٌة بٌطرٌة لدى الغٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21131121وفً تارٌخ  22351



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة دمحم فؤاد عمران عمران وشرٌكة ) الوادى االخضر لتجارة مستلزمات الرى الحدٌث ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض  -  13

 22624الشركه لٌصبح تصنٌع وتجاره المواسٌر ومستلزمات الرى الحدٌث والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل 21131121وفً تارٌخ 

شركة دمحم فؤاد عمران عمران وشركائه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه لٌصبح تصنٌع وتجاره المواسٌر ومستلزمات  -  14

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131121وفً تارٌخ  22624الرى الحدٌث والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةالت

عاطف ودمحم عاطف ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح تورٌد المواد الغذائٌه لكافه الجهات ،  سبك  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21131123وفً تارٌخ  23143لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  32361مارٌو عادل عطٌة وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21131112وفً تارٌخ  32361ماٌكل عادل وشرٌكه عمر بهاء ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: ماٌكل عادل وشرٌكه  32361دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتع  21131112،  فى تارٌخ :   -  1

 عمر بهاء

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عادل اسماعٌل  حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت االداره والتولٌع للثانً منفردا وله حك التعامل بالبنون وكافه  -  1

والسلطات لتحمٌك غرضها وتكون االعمال الصادره عنهم بعنوانها وضمن اغراضها  وخروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  الحموق

 21112برلم       21131114واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

ه حك التعامل احمد عبد الفتاح عطٌه الهنداوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت االداره والتولٌع للثانً منفردا ول -  2

بالبنون وكافه الحموق والسلطات لتحمٌك غرضها وتكون االعمال الصادره عنهم بعنوانها وضمن اغراضها  وخروج شرٌن موصً 

 21112برلم       21131114مذكور بالعمد واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

 21112برلم       21131114ارٌخ : عادل اسماعٌل  حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، ت -  3

برلم       21131114احمد عبد الفتاح عطٌه الهنداوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  4

21112 

طلعت عزٌز صلٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره والتولٌع للشركاء الثالثه  -  5

جتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض من البنون وفتح الحسابات المدٌنه والدائنه وتمثٌل الشركه امام الحكومه والجهات الرسمٌه م

 16436برلم       21131113والغٌر بوجه عام ، تارٌخ : 

والتولٌع للشركاء الثالثه طلعت عزٌز صلٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره  -  6

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض من البنون وفتح الحسابات المدٌنه والدائنه وتمثٌل الشركه امام الحكومه والجهات الرسمٌه 

 16436برلم       21131113والغٌر بوجه عام ، تارٌخ : 

    21131111ضو مجلس ادارة  االدارة المنتدب ، تارٌخ : صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  ع -  1

 25232برلم   

برلم       21131111مدحت محمود ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة المنتدب ، تارٌخ :  -  2

25232 

 25232برلم       21131111دب ، تارٌخ : محمود ابراهٌم على العربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة المنت -  3

 25232برلم       21131111دمحم ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة المنتدب ، تارٌخ :  -  11

لم   بر    21131111ابراهٌم محمود ابراهٌم علً عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة المنتدب ، تارٌخ :  -  11

25232 

 25232برلم       21131111محً الدٌن محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة المنتدب ، تارٌخ :  -  12

 25232برلم       21131111دمحم عبد الجٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة المنتدب ، تارٌخ :  -  13

برلم       21131111علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االدارة المنتدب ، تارٌخ :  دمحم محمود ابراهٌم -  14

25232 

صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كال من السٌد / محمود ابراهٌم  -  15

على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى التولٌع عن الشركة على العربى رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود 

منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌد / ابراهٌم محمود ابراهٌم 

نفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة عضو مجلس االدارة المنتدب فى تمثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع م-على العربى 

 25232برلم       21131111كاملة عن االدارة الفعلٌة للشركة وتفوٌض كال من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، تارٌخ : 

مدحت محمود ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كال من السٌد / محمود ابراهٌم على العربى  -  16

ٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى التولٌع عن الشركة منفردٌن امام كافة رئ

عضو -الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌد / ابراهٌم محمود ابراهٌم على العربى 

ثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع منفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة كاملة عن االدارة مجلس االدارة المنتدب فى تم

 25232برلم       21131111الفعلٌة للشركة وتفوٌض كال من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌد / محمود ابراهٌم على العربى رئٌس محمود ابراهٌم على العربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض كال من  -  11

مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى التولٌع عن الشركة منفردٌن امام كافة الجهات 

عضو مجلس -ربى الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌد / ابراهٌم محمود ابراهٌم على الع

االدارة المنتدب فى تمثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع منفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة كاملة عن االدارة الفعلٌة 

 25232برلم       21131111للشركة وتفوٌض كال من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كال من السٌد / محمود ابراهٌم على العربى رئٌس دمحم ابراهٌم علً العربً  شركة مساه -  12

مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى التولٌع عن الشركة منفردٌن امام كافة الجهات 

عضو مجلس -د / ابراهٌم محمود ابراهٌم على العربى الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌ

االدارة المنتدب فى تمثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع منفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة كاملة عن االدارة الفعلٌة 

 25232برلم       21131111للشركة وتفوٌض كال من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، تارٌخ : 

براهٌم محمود ابراهٌم علً عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كال من السٌد / محمود ابراهٌم على العربى ا -  13

رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى التولٌع عن الشركة منفردٌن امام كافة 

عضو -ٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌد / ابراهٌم محمود ابراهٌم على العربى الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمث

مجلس االدارة المنتدب فى تمثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع منفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة كاملة عن االدارة 

 25232برلم       21131111تارٌخ : الفعلٌة للشركة وتفوٌض كال من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، 

محً الدٌن محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كال من السٌد / محمود ابراهٌم على العربى رئٌس  -  21

مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى التولٌع عن الشركة منفردٌن امام كافة الجهات 

عضو مجلس -ٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌد / ابراهٌم محمود ابراهٌم على العربى الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمث

االدارة المنتدب فى تمثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع منفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة كاملة عن االدارة الفعلٌة 

 25232برلم       21131111تارٌخ : للشركة وتفوٌض كال من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، 

دمحم عبد الجٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كال من السٌد / محمود ابراهٌم على العربى رئٌس مجلس  -  21

جهات االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى التولٌع عن الشركة منفردٌن امام كافة ال

عضو مجلس -الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌد / ابراهٌم محمود ابراهٌم على العربى 

االدارة المنتدب فى تمثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع منفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة كاملة عن االدارة الفعلٌة 

 25232برلم       21131111من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، تارٌخ :  للشركة وتفوٌض كال

دمحم محمود ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كال من السٌد / محمود ابراهٌم على العربى  -  22

التولٌع عن الشركة منفردٌن امام كافة  رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم محمود على العربى عضو مجلس االدارة المنتدب فى

عضو -الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتمثٌل الشركة امام المضاء والغٌر وتفوٌض السٌد / ابراهٌم محمود ابراهٌم على العربى 

لة عن االدارة مجلس االدارة المنتدب فى تمثٌل الشركة امام البنون وله حك التولٌع منفردا على الشٌكات وهو مسؤل مسئولٌة كام

 25232برلم       21131111الفعلٌة للشركة وتفوٌض كال من السٌد /دمحم محمود ابراهٌم ، تارٌخ : 

صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت  -  23

/ صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مجلس االدارة والتولٌع  محمود ابراهٌم على عضو مجلس االدارة والسٌد

منفردٌن على كافة االوراق والشٌكات والمستندات والتعامل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌداع والتولٌع 

    21131111االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : على عمود التسهٌالت وعمود المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا التولٌع على كافة 

 25232برلم   

مدحت محمود ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت محمود  -  24

ة والتولٌع منفردٌن على ابراهٌم على عضو مجلس االدارة والسٌد / صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مجلس االدار

كافة االوراق والشٌكات والمستندات والتعامل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌداع والتولٌع على عمود 

برلم       21131111التسهٌالت وعمود المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا التولٌع على كافة االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

25232 

محمود ابراهٌم على العربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت محمود ابراهٌم  -  25

على عضو مجلس االدارة والسٌد / صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مجلس االدارة والتولٌع منفردٌن على كافة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌداع والتولٌع على عمود التسهٌالت االوراق والشٌكات والمستندات والتعا

 25232برلم       21131111وعمود المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا التولٌع على كافة االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت محمود ابراهٌم على دمحم ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على  -  26

عضو مجلس االدارة والسٌد / صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مجلس االدارة والتولٌع منفردٌن على كافة االوراق 

على عمود التسهٌالت وعمود  والشٌكات والمستندات والتعامل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌداع والتولٌع

 25232برلم       21131111المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا التولٌع على كافة االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود ابراهٌم علً عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت محمود  -  21

االدارة والسٌد / صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مجلس االدارة والتولٌع منفردٌن على  ابراهٌم على عضو مجلس

كافة االوراق والشٌكات والمستندات والتعامل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌداع والتولٌع على عمود 

برلم       21131111تولٌع على كافة االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : التسهٌالت وعمود المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا ال

25232 

محً الدٌن محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت محمود ابراهٌم  -  22

لس االدارة والتولٌع منفردٌن على كافة على عضو مجلس االدارة والسٌد / صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مج

االوراق والشٌكات والمستندات والتعامل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌداع والتولٌع على عمود التسهٌالت 

 25232 برلم      21131111وعمود المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا التولٌع على كافة االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

دمحم عبد الجٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت محمود ابراهٌم على  -  23

عضو مجلس االدارة والسٌد / صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مجلس االدارة والتولٌع منفردٌن على كافة االوراق 

والتعامل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌداع والتولٌع على عمود التسهٌالت وعمود والشٌكات والمستندات 

 25232برلم       21131111المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا التولٌع على كافة االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

ادارة  على عضو مجلس االدارة والسٌد / مدحت محمود  دمحم محمود ابراهٌم علً العربً  شركة مساهمة  عضو مجلس -  31

ابراهٌم على عضو مجلس االدارة والسٌد / صالح الدٌن عبد الجٌد ابراهٌم على العربى عضو مجلس االدارة والتولٌع منفردٌن على 

داع والتولٌع على عمود كافة االوراق والشٌكات والمستندات والتعامل بأسم الشركة امام البنون بمختلف انواعها من سحب واٌ

برلم       21131111التسهٌالت وعمود المدٌونٌة والمرض والرهن وكذا التولٌع على كافة االوراق الالزمة لذلن ، تارٌخ : 

25232 

 26131برلم       21131111شادي فكتور ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  31

 26131برلم       21131111انه فكتور ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : مارٌ -  32

برلم       21131111رامً رأفت بشري برتله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  33

26131 

برلم       21131111ن  لها حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : شادي فكتور ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  34

26131 

برلم       21131111مارٌانه فكتور ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  35

26131 

برلم       21131111والتولٌع منفردا ، تارٌخ : رامً رأفت بشري برتله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االداره  -  36

26131 

دمحم مصطفى حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى وخروج  -  31

 22531برلم       21131111اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  2

اثنٌن  2بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى وخروج  مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة -  32

 22531برلم       21131111شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم مصطفى حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للشرٌن دمحم مصطفى حسن دمحم له منفردا  -  33

ارة والتولٌع عن الشركة وله تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وله كافة التصرفات فى كافة المعامالت  المالٌة حك االد

والتولٌع على الشٌكات وامام البنون واستالم الشٌكات وصرفها ولبضها واصدار اوامر للصرف وله كافة المعامالت المالٌة وله حك 

طرف كافة البنون وله كافة الصالحٌات فى ادارة الشركة والتعامل مع الغٌر باسم الشركة وٌحك له  فتح الحسابات الدائنة والمدٌنة

    21131111تعٌن مدٌر للشركة او اكثر وله ان ٌفوضه فى كافة صالحٌاته او بعضها وتصرٌف امور واغراض الشركة ، تارٌخ : 

 22531برلم   

موصى  االدارة والتولٌع للشرٌن دمحم مصطفى حسن دمحم له منفردا حك االدارة  مصطفى دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  41

والتولٌع عن الشركة وله تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة وله كافة التصرفات فى كافة المعامالت  المالٌة والتولٌع على 

لصرف وله كافة المعامالت المالٌة وله حك فتح الحسابات الشٌكات وامام البنون واستالم الشٌكات وصرفها ولبضها واصدار اوامر ل

الدائنة والمدٌنة طرف كافة البنون وله كافة الصالحٌات فى ادارة الشركة والتعامل مع الغٌر باسم الشركة وٌحك له تعٌن مدٌر 

برلم       21131111: للشركة او اكثر وله ان ٌفوضه فى كافة صالحٌاته او بعضها وتصرٌف امور واغراض الشركة ، تارٌخ 

22531 

عمرو البرنس فاروق عبد الوهاب المٌهى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ودخول  -  41

 23111برلم       21131111شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

موصى مذكور بالعمد ودخول شرٌن موصى عمرو البرنس فاروق المٌهى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن  -  42

 23111برلم       21131111مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

عمرو البرنس فاروق عبد الوهاب المٌهى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌن المتضامن السٌد / عمرو البرنس فاروق  -  43

ع على عمود بٌع سٌارات الشركة وتسجٌل عمود بٌع السٌارات المٌهى له كافة الصالحٌات فى بٌع وشراء السٌارات المملوكة والتولٌ

الشركة وتسجٌل عمود البٌع بالشهر العمارى وعمل التوكٌالت للغٌر بادارة وبٌع سٌارات الشركةللنفس وللغٌر وكذا ممتلكاتها من 

    21131111بالشركة ، تارٌخ : اصول ومنموالت وله الحك فى البٌع والشراءوالتولٌع منفردا على عمود البٌع والشراء الخاصة 

 23111برلم   

عمرو البرنس فاروق المٌهى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشرٌن المتضامن السٌد / عمرو البرنس فاروق المٌهى له  -  44

رات الشركة كافة الصالحٌات فى بٌع وشراء السٌارات المملوكة والتولٌع على عمود بٌع سٌارات الشركة وتسجٌل عمود بٌع السٌا

وتسجٌل عمود البٌع بالشهر العمارى وعمل التوكٌالت للغٌر بادارة وبٌع سٌارات الشركةللنفس وللغٌر وكذا ممتلكاتها من اصول 

برلم       21131111ومنموالت وله الحك فى البٌع والشراءوالتولٌع منفردا على عمود البٌع والشراء الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 

23111 

 6نتونى لمعى فهمى عبد الشهٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مدٌر فرع الشركة بطرٌك مصر االسكندرٌة الزراعى ا -  45

 353برلم       21131115الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -لسم للٌوب  - 11الكٌلو 

برلم       21131112ارٌخ : ماٌكل عادل عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، ت -  46

32361 

    21131112مارٌو عادل عطٌة للدس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  41

 32361برلم   

    21131112عمر بهاء ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  42

 32361برلم   

 32361برلم       21131112ماٌكل عادل عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  43

برلم       21131112مارٌو عادل عطٌة للدس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  51

32361 

 32361برلم       21131112عمر بهاء ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ماٌكل عادل عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ) اصبحت االدارة والتولٌع   -  52

ولهم حك فتح الحسابات امام البنون بأسم الشركة وأصدار وصرف واٌداع الشٌكات للطرفان المتضامنان مجتمعٌن او منفردٌن 

وخطابات الضمان والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌة والخاصة ولطاع االعمال أما من البٌع اوالرهن  الى اصل من االصول 

 32361برلم       21131112واأللتراض وكفالة الغٌر فٌكونوا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مارٌو عادل عطٌة للدس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ) اصبحت االدارة  -  53

والتولٌع  للطرفان المتضامنان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات امام البنون بأسم الشركة وأصدار وصرف واٌداع 

جهات الحكومٌة والخاصة ولطاع االعمال أما من البٌع اوالرهن  الى اصل من الشٌكات وخطابات الضمان والتعامل مع كافه ال

 32361برلم       21131112االصول واأللتراض وكفالة الغٌر فٌكونوا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تولٌع  عمر بهاء ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ) اصبحت االدارة وال -  54

للطرفان المتضامنان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات امام البنون بأسم الشركة وأصدار وصرف واٌداع الشٌكات 

وخطابات الضمان والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌة والخاصة ولطاع االعمال أما من البٌع اوالرهن  الى اصل من االصول 

 32361برلم       21131112ا مجتمعٌن ، تارٌخ : واأللتراض وكفالة الغٌر فٌكونو

 11251برلم       21131123تامرطلعت عبدالباسط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  55

منفردٌن  محمود السٌد حسانٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرف االول والثانى مجتمعٌن او -  56

 21351برلم       21131131بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة ومن اغراضها ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21131112تضامن ، تارٌخ :  احمد سٌد عبد الكرٌم وشرٌكه فرٌد أحمد ابراهٌم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة -  1

 22121برلم   

برلم       21131113سامح محى عبد الفتاح وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

34621 

 21333برلم       21131113دمحم سعٌد مصطفى  وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 21333برلم       21131113دمحم سعٌد مصطفى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 22253برلم       21131113دمحم احمد عبد المنعم وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

برلم       21131113ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   عصام على عبد العال عامر وشركاه  توصٌة بسٌطة -  6

34132 

 21112برلم       21131114عادل موسى  وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

بسٌطة ، تارٌخ : عبدالسالم عبدالحمٌد عبدالرحمن وحازم فتحً دمحم حمادي  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  2

 21123برلم       21131114

 21123برلم       21131114حازم فتحى دمحم حماد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

عبدالسالم عبدالحمٌد عبدالرحمن وحازم فتحً دمحم حمادي  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 21123برلم       21131114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21131114حازم فتحى دمحم حماد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

21123 

 23224برلم       21131111ابتسام احمد وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 16436برلم       21131113وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : طلعت عزٌز صلٌب  -  13

طلعت عزٌز صلٌب وشركاه لآلالت ولطع الغٌار  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 16436برلم       21131113

برلم       21131113شهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : سامح محى عبد الفتاح وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص وم -  15

34621 

عمرو البرنس فاروق المٌهى وشرٌكه ) اونست لمواد التعبئه والتغلٌف (  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ،  -  16

 23111برلم       21131111تارٌخ : 

 16135برلم       21131111عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  اٌمان دمحم صبرى وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر -  11

 16135برلم       21131111اٌمان دمحم صبرى وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 16135برلم       21131111اٌمان دمحم صبرى وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

 16135برلم       21131111اٌمان دمحم صبرى وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 21613برلم       21131115هر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : وائل دمحم سٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومش -  21

 21613برلم       21131115وائل دمحم سٌد وشركه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 34416برلم       21131112جرجس مورٌس وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

شركة دمحم فؤاد عمران عمران وشرٌكة ) الوادى االخضر لتجارة مستلزمات الرى الحدٌث (  توصٌة بسٌطة  ملخص  -  24

 22624برلم       21131121ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21131121شركة دمحم فؤاد عمران عمران وشركائه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

22624 

برلم       21131121د / دٌنا حمدى عبد الحمٌد دمحم وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  26

22351 

برلم       21131121دمحم غانم سالم احمد زغلول وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

22351 

برلم       21131123حازم ابراهٌم احمد محمود وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

33314 

 23143برلم       21131123عاطف ودمحم عاطف  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

 2215برلم       21131131كة تضامن ، تارٌخ : جمٌل بسطا وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شر -  31

 15125برلم       21131131هٌثم ناصح وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22122برلم       21131111، تارٌخ :  1531  2124-4-21اشرف سعد حسٌن عبدالرحمن  سارى حتى  -  1

 22122برلم       21131111، تارٌخ :  1531  2124-4-21اشرف سعد حسٌن عبدالرحمن  سارىحتى  -  2

 14422برلم       21131111، تارٌخ :  1532  2121-3-16عادل فؤاد حسن دمحم  سارى حتى  -  3

 21135برلم       21131112، تارٌخ :  1533  2122-3-21ولٌد علً خمٌس علً  سارى حتى  -  4

 24124برلم       21131113، تارٌخ :  1554  5/6/2122دمٌان عدلى معتوق دمٌان  سارى حتى -  5

 24131برلم       21131113: ، تارٌخ  1552احمد سٌد عبدالغنى عبدالرحمن     -  6

 24131برلم       21131113، تارٌخ :  1553  2121-11-6احمد سٌد عبدالغنى عبدالرحمن  سارى حتى  -  1

 23313برلم       21131113، تارٌخ :  1556  2121-4-2فرج عبدالحمٌد  سرحان  شحاته  سارى حتى  -  2

 23313برلم       21131113، تارٌخ :  1556  2121-4-2فرج لؤلعالف  سارى حتى  -  3

 13323برلم       21131113، تارٌخ :  1546  2122-3-25ٌاسر محمود منصور نوار  سارى حتى  -  11

 52برلم       21131113، تارٌخ :  1562  2124-2-5دمحم فرج دمحم موسى  سارى حتً  -  11

 11531برلم       21131114، تارٌخ :  1516  2124-3-3اء اخنوخ  عزٌز  سارى حتى هن -  12

 21642برلم       21131114، تارٌخ :  1512  2123-5-22سامً جمال نجٌب عبد الحلٌم  سارى حتى  -  13

 11232برلم       21131114، تارٌخ :  1511ٌسرى مرزق شاكر     -  14

 11232برلم       21131114، تارٌخ :  1511ٌسرى مرزق شاكر     -  15

 25661برلم       21131111، تارٌخ :  1522  2124-6-14عادل صبحً حكٌم عبٌد  سارى حتى  -  16

 24132برلم       21131111، تارٌخ :  1525  2121-11-11خالد دمحم على  مصطفى  شلبى  سارى حتى  -  11

 6224برلم       21131112، تارٌخ :  1535  6/6/2124 سعٌد ابراهٌم حسن خلٌفه  سارى -  12

 21111برلم       21131113، تارٌخ :  1313  2123-11-1نبٌل نصٌر جرجس عطٌه  سارى حتى -  13

 25632برلم       21131111، تارٌخ :  1621  2124-1-6جورج سولاير ماهر مٌخائٌل  سارى حتى  -  21

 25632برلم       21131111، تارٌخ :  1621  2124-1-6ل  سارى حتى جورج سولاير ماهر مٌخائٌ -  21

 24226برلم       21131111، تارٌخ :  1621  2122-2-14سامح نعٌم فهمً جوهر  سارى حتى  -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5214برلم       21131111، تارٌخ :  1631  2124-1-1أحمد حمزه أحمد دمحم  سارى حتى  -  23

 24566برلم       21131111، تارٌخ :  1636  2122  سارى حتى عصام محمود خلف دمحم -  24

 21513برلم       21131114، تارٌخ :  1632ابراهٌم عباس  عبدالجواد  دمحم     -  25

 21513برلم       21131114، تارٌخ :  1633ابراهٌم عباس  عبدالجواد  دمحم     -  26

 21513برلم       21131114، تارٌخ :  1641  2124-6-13ارى حتى ابراهٌم عباس  عبدالجواد  دمحم  س -  21

 21211برلم       21131115، تارٌخ :  1664  2122-1-1ولٌد صالح دمحم وهب هللا  سارى حتى  -  22

 11215برلم       21131115، تارٌخ :  1654سمٌر سعد عبد الجلٌل     -  23

 11215برلم       21131115، تارٌخ :  1655  2123-11-12سمٌر سعد عبد الجلٌل  سارى حتى  -  31

 21462برلم       21131116، تارٌخ :  1612رضا حسن  احمد     -  31

 21462برلم       21131116، تارٌخ :  1613رضا حسن  احمد     -  32

 21462برلم       21131116، تارٌخ :  1614  2123-6-1رضا حسن  احمد  سارى حتى  -  33

 25534برلم       21131116، تارٌخ :  1611  2124-4-12دمحم سٌد سٌد دمحم  سارى حتى  -  34

 15233برلم       21131111، تارٌخ :  1632  2123-5-31حسن دمحم محمود رزق  سارى حتى  -  35

 15233برلم       21131111، تارٌخ :  1633  2123-5-31حسن دمحم محمود رزق  سارى حتى  -  36

 15233برلم       21131111، تارٌخ :  1632  2123-5-31احذٌه رزق  سارى حتى  -  31

 15233برلم       21131111، تارٌخ :  1633  2123-5-31احذٌه رزق  سارى حتى  -  32

 22132برلم       21131112، تارٌخ :  1636  2124-1-1مٌنا مجدى رشدى بخٌت  سارى حتً  -  33

 21134برلم       21131121، تارٌخ :  1111  2123-1-21وجدى كرٌم جورجى  معوض  سارى حتى  -  41

 23211برلم       21131121، تارٌخ :  1112امال عنتر دمحم زهٌر زهٌر     -  41

 23211برلم       21131121، تارٌخ :  1113  2121-3-6امال عنتر دمحم زهٌر زهٌر  سارى حتى  -  42
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16436برلم       21131111، تارٌخ :  1625  2124-5-23طلعت عزٌز صلٌب وشركاه  سارى حتى -  63

برلم       21131111، تارٌخ :  1625  2124-5-23الغٌار  سارى حتىطلعت عزٌز صلٌب وشركاه لآلالت ولطع  -  64

16436 

 25413برلم       21131111، تارٌخ :  1621  2123-12-13هبه هللا دمحم ابراهٌم وشركاها  سارى حتى  -  65

 25413 برلم      21131111، تارٌخ :  1621  2123-12-13دمحم دمحم ابراهٌم خلٌل وشركاه  سارى حتى  -  66

 25331برلم       21131121، تارٌخ :  1112شرٌف البٌر ٌوسف  وشرٌكته     -  61

 25331برلم       21131121، تارٌخ :  1113  2123-1-22شرٌف البٌر ٌوسف  وشرٌكته  سارى حتى  -  62

 21441برلم       21131122، تارٌخ :  1113  2122-12-25وحٌد ابراهٌم على الحسانٌن وشركاه  سارى حتى  -  63

 13124برلم       21131122، تارٌخ :  1121  2122-3-23ٌاسر عماد الدٌن مراد وشرٌكه  سارى حتى  -  11

 16166برلم       21131124، تارٌخ :  1123  2124-1-15اسحاق  هنرى  وشركاه  سارى حتى  -  11

 21621برلم       21131125، تارٌخ :  1131  2124-1-31دمحم عبدالوهاب محمود وشركاه  سارى حتى  -  12

 21621برلم       21131125، تارٌخ :  1131  2124-1-31فاروق عبد الوهاب محمود بٌومى وشركاه  سارى حتى  -  13

برلم       21131131، تارٌخ :  1164  2122-11-2دمحم السٌد حسانٌن و محمود السٌد حسانٌن وشركاهم  سارى حتى  -  14

21351 

 21412برلم       21131131، تارٌخ :  1113  2122-11-16عماد رمسٌس مشرلً وشركاه  سارى حتى  -  15

 4352برلم       21131131، تارٌخ :  1116  2123-1-22داود  فهمى  وشرٌكه  سارى حتى  -  16

 4352برلم       21131131، تارٌخ :  1116  2123-1-22جٌنرال كار)داود فهمى وشركاه  سارى حتى  -  11

 4352برلم       21131131، تارٌخ :  1116  2123-1-22داود فهمى وشرٌكه  سارى حتى  -شركه  جنرال  كار -  12

 15125برلم       21131131، تارٌخ :  1111هٌثم ناصح وشركاه     -  13

 2215برلم       21131131، تارٌخ :  1111جمٌل بسطا وشرٌكه     -  21

 2215برلم       21131131، تارٌخ :  1112ل بسطا وشرٌكه    جمٌ -  21

 2215برلم       21131131، تارٌخ :  1113جمٌل بسطا وشرٌكه     -  22

 2215برلم       21131131، تارٌخ :  1121جمٌل بسطا وشرٌكه     -  23

 2215برلم       21131131، تارٌخ :  1121جمٌل بسطا وشرٌكه     -  24

 21343برلم       21131131، تارٌخ :  1125  2122-11-3عٌد سعٌد وشركائه  سارى حتى  -  25

 13111برلم       21131131، تارٌخ :  1123  2122-2-23جوزٌف ودٌع عطٌه وشركاه  سارى حتى  -  26

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 4132برلم       21131114سعد شولى سعٌد وشرٌكته  تم تجدٌد لٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 

 

 


