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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن صالة جٌم ،  252152برلم  25135114، لٌد فى  55555.555احمد مصطفى ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -بجهة : برج الٌاسمٌن الهانوفٌل الرئٌسى بجوار صٌدلٌة سعد 

برلم  25135116، لٌد فى  15555.555س ماله ،  عماد حسنى فوزى ٌسى جرجس  ، تاجر فرد ، رأ -محمصه عماد  -  2

عن محمصه وحلوٌات وسجائر ومثلجات ومٌاه ؼازٌه ، بجهة : اول شارع المساهمٌن الطرٌك الصحراوى بجوار لهوة  252123

 لسم -ؼصن الزٌتون 

عن موبٌالت  252136برلم  25135121، لٌد فى  15555.555اشرؾ فوزى اسماعٌل حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -شارع شكور  - 1عمار  - 1واكسسواراته ، بجهة : محل 

عن مكتب رحالت  252512برلم  25135151، لٌد فى  15555.555حنان صابر على ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ابٌس المرٌة السابعه 1123 -، بجهة : محرم بن 

برلم  25135152، لٌد فى  12555.555ً عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد المنعم عبد الممصود عبد الؽن -  5

 43عن تورٌدات بالتات خشبٌه ، بجهة : شارع التامٌن الدور الثالث عمار 252511

، لٌد فى  555555.555دمحم مصطفى كامل الجاوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الجاوٌش لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  6

، بجهة : طرٌك اسكندرٌة  13من المجموعه  36عن عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره  252534برلم  25135152

 لسم -مطروح اعلى لهوة فرج ٌمٌن ابوٌوسؾ 

برلم  25135153، لٌد فى  15555.555سلوى دمحم امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مكتب سلوى للتورٌدات  -  1

 لسم -ابوٌوسؾ  -شارع رٌد سمبكس  24 -عن تورٌدات االدوات المكتبٌه ، بجهة : دخٌله  252532

عن ورشة حداده ،  252145برلم  25135122فى  ، لٌد 15555.555احمد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -عزبة الهجانه شارع الوكاله بجوار منزل خمٌس العرجى  -بجهة : عامرٌة 

عن تسوٌك عمارى  252155برلم  25135111، لٌد فى  55555.555شرٌؾ دمحم دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

فى  242ت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم وتشطٌبات معمارٌة فٌما عدا خدمات االنترن

 شارع الرصافه 15 -، بجهة : محرم بن  2513/5/3

عن سمكرة  252111برلم  25135114، لٌد فى  15555.555دمحم على عبد السالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 شارع البنن بجوار منتصر للبوٌات لسم سٌارات ، بجهة : مربع الورش متفرع من

عن  252112برلم  25135116، لٌد فى  25555.555الملٌجى السٌد خالد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الملٌجى  -  11

 لسم -تجاره وبٌع الخرده المعادن ، بجهة : شارع ام زؼٌو الوصله امام شركه لباء 

عن مكتب  252143برلم  25135125، لٌد فى  35555.555ٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد دمحم السٌد خلٌفه ابوالخ -  12

 لسم - 12عمار رلم  -متفرع من ابن مرداس  132نمل بسٌارات الؽٌر ، بجهة : 

عن  252153برلم  25135125، لٌد فى  55555.555مؤمن مصطفى عبدالعزٌز دمحم مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم - 3جزء  -صه ، بجهة : ابٌس المرٌه العاشره محم

عن  252536برلم  25135153، لٌد فى  15555.555سهام جابر عبدالعلٌم علً حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -شارع عمر بن الخطاب بجوار فرن سندرٌال الهانوفٌل  2خدمات المحمول و بٌع اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  15555.555صابر محمود منصور صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -صالح لتجمٌع مخلفات البالستٌن  -  15

عن تجمٌع مخلفات بالستٌن ، بجهة : زاوٌة عبد المادر بجوار الترعة بحرى الترعة اول مدخل  252115برلم  25135114

 مساكن مبارن لسم

عن  252146برلم  25135124، لٌد فى  155555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدالؽنى اسماعٌل  ، ت -  16

 لسم -المبارى  212شارع  22مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن تنمٌة  252153برلم  25135115، لٌد فى  55555.555دمحم توبه عطٌه اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

سنوات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بناء على موافمه امنٌه  4شرٌة لالطفال فوق المهارات الب

 لسم -االول علوى  -شارع الحرٌة  16 -، بجهة : محرم بن  2513/5/35فى  225وارده برلم 

عن منظفات  252113برلم  25135116، لٌد فى  15555.555مصطفً دمحم ابوضٌؾ حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -شارع ابن العربً  26و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  252133برلم  25135112، لٌد فى  25555.555حسن عوض حسن مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم-شارع الوزٌر من شارع الزهراء  15بجهة : محرم بن 

عن بماله ، بجهة  252155برلم  25135125، لٌد فى  15555.555لعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على دمحم عبدا -  25

 لسم -: شارع مسجد ناجى خلؾ الٌكس ماركت جمعٌه االستهالكٌه 

عن معرض  125632برلم  25135152، لٌد فى  15555.555عادل محمود حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -شارع الكومً الهانوفٌل بجوار فرن نصر  5ذائٌة ، بجهة : بٌع مواد ؼ

عن معرض  125632برلم  25135152، لٌد فى  15555.555عادل محمود حسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

و نشاطه / تصنٌع اللحوم و  لسم الدخٌلة -الدور االول شارع مسجد الوفاء  -بٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة : شارع المالحه سابما ام زؼٌو 

 دائم 125632و ممٌد برلم 2515/1/5تارٌخ االفتتاح / 

 252145برلم  25135124، لٌد فى  25555.555احمد دمحم ابراهٌم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -االمٌن للتصدٌر  -  23

 لسم -عن مكتب تصدٌر ، بجهة : برج زمزم شارع التعلب من البٌطاش الرئٌسى 

عن معرض  252515برلم  25135151، لٌد فى  55555.555فتحى اشرؾ فتحى جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -شارع فرٌد عطٌه بجوار مكتب البرٌد زاوٌة عبدالمادر لبلى  -بٌع رخام ، بجهة : عامرٌه 

عن بٌع  252512برلم  25135153ٌد فى ، ل 5555.555مسعد عبدالفتاح علً عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -شارع عٌد الطلخاوي  2ادوات منزلٌة ، بجهة : بوابه 

عن بٌع احذٌه ،  252526برلم  25135151، لٌد فى  15555.555احمد ابراهٌم دمحم عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -ش النصر  11بجهة : 

عن بٌع  252523برلم  25135154، لٌد فى  15555.555ر فرد ، رأس ماله ،  مى منٌر حلٌم جوهر سعٌد  ، تاج -  21

 لسم -مالبس جاهزه حرٌمى ، بجهة : البٌطاش شهر العسل امام بورصة الهدى والنور ومحل برازر 

عن  252531برلم  25135153، لٌد فى  15555.555عاٌده محمود عبدالاله مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -تنظٌم حارة رضوان  22 -ردوات ، بجهة : جمرن خ

عن مطعم ،  252151برلم  25135115، لٌد فى  15555.555على حسن حامد حسن جرز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -ش سٌدى الواسطى  21بجهة : 

عن ادارة و تشؽٌل  252114برلم  25135115، لٌد فى  15555.555احمد ابراهٌم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -اكتوبر نادي الصٌد  6شارع  31مطاعم و كافٌترٌات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن عموم  252133برلم  25135122، لٌد فى  555555.555حماده احمد دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 -( ، بجهة : نهاٌه شارع الصحافه من شارع خٌر هللا  13لمجموعه وا 6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 لسم -الهانوفٌل 

عن  252151برلم  25135122، لٌد فى  15555.555صالح على سلٌمان على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -طروح لبل مشوٌات ابوصابر تجارة الحبوب والؽالل واالعالؾ ، بجهة : الدخٌله اول ش الخلٌج من طرٌك اسكندرٌة م

، لٌد فى  15555.555حسن محمود عبدالرحٌم ابوشمره ) ابوشمره للدواجن واللحوم المجمده (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -العطارٌن  -ش سالمه حجازى  22عن بٌع الدواجن واللحوم المجمده ، بجهة :  252163برلم  25135135

عن عموم  252514برلم  25135152، لٌد فى  555555.555رضوان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود احمد -  34

 -شارع المبطان من شارع المرسى  1 -، بجهة : محرم بن  13والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفمره 

 لسم -الصبحٌه 

عن  252531برلم  25135152، لٌد فى  155555.555حمدي ناصر احمد احمد عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم-المباري -شارع ابن الكحال 1مماوالت عمومٌه وخدمات هندسٌه وتورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : 

عن  252154برلم  25135115، لٌد فى  25555.555،  احمد مختار حسن دمحم الشبٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  36

 لسم -البٌطاش  -اعلى كافٌترٌا الناصٌه  2شارع عمر افندى الدور الخامس شمه  5تصدٌر ، بجهة : 

عن  252112برلم  25135114، لٌد فى  155555.555عبد السالم على عبد السالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

عٌة وابراج تبرٌد ، بجهة : اول شارع عزبة المؽاربة بجوار مدرسة العامرٌة االبتدائٌة وبجوار موبلٌات عبد تورٌد مراوح صنا

 العال لسم

عن كافٌه ،  252111برلم  25135116، لٌد فى  5555.555ٌاسر محمود عبدالرحمن ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -شارع بن الخطاب  33بجهة : 

عن مكتب  252122برلم  25135111، لٌد فى  25555.555 عباس علً مسعود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  33

 لسم-رحالت ، بجهة : عامرٌه بجوار مساكن عبد المادر الجدٌده امام كافٌترٌا اللؤلؤه

عن تورٌد  252154برلم  25135125، لٌد فى  15555.555احمد طه طه على المصراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 شارع عثمان اباظه 64 -االدوات الكهربائٌة ، بجهة : اللبان 

عن ورشة تفصٌل  252115برلم  25135131، لٌد فى  15555.555حلٌمه احمد سلطان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -ش رسالن ابوٌوسؾ بحرى  12.5شنط ، بجهة : ن 

عن تعبئة  252525برلم  25135154، لٌد فى  12555.555ٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام احمد الس -  42

مطروح الصفا بجوار مسجد جالل رشوان متفرع  Aط  22.5ن  -وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ) دون اعمال الطباعه ( ، بجهة : عامرٌة 

 لسم -من شارع السوهاجى 

عن  252135برلم  25135121، لٌد فى  155555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم عبدالرحمن احمد   -  43

 لسم -ش عبدالواحد كفر عشرى  15تورٌد مخلفات السفن ، بجهة : 

عن بٌع مرطبات  252142برلم  25135124، لٌد فى  5555.555احمد رفعت احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -هورٌه برج عمر المختار ، بجهة : اول شارع الجم

عن صالة  252152برلم  25135125، لٌد فى  15555.555دمحم ابوالعال صابر احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لسم -بٌانكى  -شارع البشوات  3العاب بدنٌة و رٌاضٌة ) جٌم ( ، بجهة : 

عن مكتب  252162برلم  25135135، لٌد فى  15555.555له ،  محمود حمدى عبدالستار سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  46

 لسم -شارع احمد بخٌت  36رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  252111برلم  25135131، لٌد فى  15555.555سلٌم صالح حموده عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -ٌل مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش تمسٌم البردو

عن بالي استٌشن  252521برلم  25135153، لٌد فى  55555.555زكرٌا دمحم خلٌل زكرٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -شارع الؽزالً  123) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن  252516برلم  25135152، لٌد فى  12555.555رأس ماله ،  منً جابر عبد العزٌز دمحم شلبً  ، تاجر فرد ،  -  43

 لسم-ورشه رخام تمطٌع وتورٌد ، بجهة : العامرٌه خلؾ كافٌترٌا مصر بجوار شركه عرفه تران 

عن بٌع  252125برلم  25135111، لٌد فى  15555.555سالى فتحى دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -العطارٌن  -شارع سعد زؼلول ؼرفه من شمه بالدور الثانى  53، بجهة :  احبار كمبٌوتر

عن مكتب  252142برلم  25135125، لٌد فى  25555.555ابوبكر محمود على بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -الهانوفٌل  -شمه بالدور االرضً  -تصدٌر ، بجهة : شارع خٌر هللا بجوار مكتبه الرملى ، جزاره البشٌهى 

عن  252511برلم  25135151، لٌد فى  15555.555دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -ابٌس المرٌة السابعه بجوار محمود سلٌم  -مصنع تعبئه و تؽلٌؾ ، بجهة : محرم بن 

عن مكتب نمل  252562برلم  25135151، لٌد فى  25555.555  احمد حسن كامل منسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  53

 لسم -شارع محجوب المباري  61بالسٌارات ، بجهة : 

عن تجارة  252113برلم  25135115، لٌد فى  15555.555مروه موافً علً دمحم موافً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -تنظٌم حاره ابن اشر  4اخشاب ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555نورهان عبدالمنعم دمحم مصطفى منفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -صٌدلٌه د/ نورهان منفى  -  55

 لسم -ابو ٌوسؾ بحرى  - 13عن صٌدلٌه ، بجهة : شارع مشتل عبٌر الزهور الكٌلو  252122برلم  25135116

عن  252135برلم  25135111، لٌد فى  1555.555  اٌمان طه مصطفً حسن جاد المولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  56

الحاج  15شارع  2231مصنع مالبس ) دون المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : خلؾ االستاد و شركة مٌاه عواٌد لرٌة السالم منزل 

 لسم -فضل نهاٌه الشارع 

عن  252135برلم  25135111ى ، لٌد ف 1555.555اٌمان طه مصطفً حسن جاد المولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

شارع مصنع المكرونه العمرانٌة الؽربٌة و نشاطه / مكتب توزٌع مالبس و  34مصنع مالبس ) دون المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

 دائم ؼرفة 16123و ممٌد برلم  2513/6/12تارٌخ االفتتاح 

عن بٌع كرٌب  252141برلم  25135125لٌد فى  ، 15555.555عصام حمدى دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -الوردٌان  -وبٌتزا ) مطعم ( ، بجهة : شارع االسناوى تماطع السبكى 

 252112برلم  25135131، لٌد فى  15555.555احمد دمحم عبدالعال السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد عبدالعال  -  53

 لسم -البٌطاش  -شارع الجدٌد بجوار مٌناء الدخٌله  -له عن تؽٌٌر زٌوت وفالتر ، بجهة : دخٌ

عن بالى  252524برلم  25135154، لٌد فى  55555.555دمحم عصام دمحم دمحم شرارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

، بجهة :  2513/6/3فى  235استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

 لسم -االرضى  -شارع خٌرهللا بجوار سنترال مرعى العجمى الهانوفٌل   -دخٌله 

عن  252152برلم  25135115، لٌد فى  15555.555كرٌم سعٌد زكى عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم - (1حارة فرحات من ش استامبول محل رلم ) 6اكسسوارات محمول ، بجهة : 

عن بٌع اجهزه  252124برلم  25135116، لٌد فى  12555.555اسالم دمحم شحاته دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -الكترونٌه ، بجهة : حاره عبدهللا افندي الجمرن متفرع من شارع اسماعٌل صبؤي 

عن  252134برلم  25135112، لٌد فى  25555.555 محمود السٌد دمحم علً الشناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  63

 لسم -شارع دمحم علً من شارع العمده الصبحٌه  3تصدٌر ، بجهة : محرم بن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  252522برلم  25135151، لٌد فى  15555.555دمحم على شحاته حسن البطٌخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم - 2محل رلم  -شارع اؼا الشاعر  2تنظٌم  -شارع رأس التٌن  41الحداٌد والبوٌات ، بجهة : 

 252521برلم  25135151، لٌد فى  25555.555ه ،  عبدالرحمن محمود اسماعٌل علً سالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  65

 -عن مكتب تصدٌر ، بجهة : شارع فاطمه الزهراء من شارع االصدلاء بجوار مسجد فاطمه الزهراء امتداد شارع لصر الموٌري 

 لسم -الهانوفٌل 

عن كافه  252153برلم  25135114، لٌد فى  15555.555اسامه عبد السالم عوض مراٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

ابو تالت بجوار مدرسه العوامه االبتدائٌه  -الطرٌك الساحلى اسكندرٌه مطروح  23ما ٌصنع من عجٌن عدا البسكوت ، بجهة : كٌلو 

 لسم -

عن  252132برلم  25135111، لٌد فى  55555.555احمد عبدالمنعم عبدالؽنى رحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

، بجهة :  2513/6/3فى  232رامج كمبٌوتر بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم تصمٌم ب

 لسم -بجوار فٌال عبدالحمٌد الدور االول  26شارع مسجد الرحمن ن  -عامرٌه 

عن  252131برلم  25135121، لٌد فى  15555.555دمحم عثمان عبدالنبى عثمان سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم - 3شارع الشرباتى امام رلم  12تورٌدات ؼذائٌه و مالبس ، بجهة : 

عن لطع  252155برلم  25135125، لٌد فى  5555.555احمد ابراهٌم احمد طلبه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -حارة حمزه  15ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

، لٌد فى  55555.555فٌصل احمد عبد الرحمن معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ارى معوض للتسوٌك العم -  15

 -عن تسوٌك عماري ، بجهة : ابو ٌوسؾ بحرى شارع الروضة الخضراء بجوار مدارس نور الحٌاه  252161برلم  25135123

 لسم

عن تصنٌع  252165برلم  25135135ٌد فى ، ل 15555.555ضٌاء الدٌن دمحم على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -الهانوفٌل  -الدراٌسه  -وتعبئه مٌاه الرٌداتٌر والمعطرات وتجاره زٌوت الفالتر ، بجهة : شارع عبدالجواد عوض 

عن بٌع  252513برلم  25135153، لٌد فى  55555.555سامح دمحم فٌصل سالم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 -بس حرٌمً جاهزة و استوكات و بٌع كوتشٌهات حرٌمً ، بجهة : الهانوفٌل الدراٌسه بحري اما صٌدلٌه ابو زٌاده و معمل الفا مال

 لسم

عن مصنع  252525برلم  25135153، لٌد فى  155555.555سمر شولً حامد السنجاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

شارع مدرسه الثوره االعدادٌه بملن / دمحم نصر احمد احمد  -عبد المادر الجدٌده  -م الصناعٌه عصائر و اؼذٌة خفٌفه ، بجهة : مٌرؼ

 لسم -عبده 

عن مصنع  252525برلم  25135153، لٌد فى  155555.555سمر شولً حامد السنجاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

و ممٌد  2515/11/1د ربه االشرم و نشاطه / بماله و تارٌخ االفتتاح / عصائر و اؼذٌة خفٌفه ، بجهة : شبراوٌش ملن/ دمحم على عب

 دائم 13411برلم 

عن  125352برلم  25135154، لٌد فى  5555.555منى عبد المنعم احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -شارع مسجد سٌدى بشر  45مأكوالت ومشروبات ، بجهة : 

عن  125352برلم  25135154، لٌد فى  5555.555احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى عبد المنعم  -  16

 لسم -الهانوفٌل  -مأكوالت ومشروبات ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح ناصٌه مساكن طلعت مصطفى 

عن  252515لم بر 25135152، لٌد فى  555555.555مٌرفت حربى على حسٌن الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

عمارة الصفا شارع  -، بجهة : محرم بن  13وكذلن المجموعه  6من المجموعه  36عموم استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفمره 

 لسم -الصبحٌه  -الؽزالى من شارع المرسى 

 252121برلم  25135116، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد رجب ابراهٌم عطوة عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -شارع مسجد العطارٌن  3عن سجائر و حلوٌات و مٌاه ؼازٌة ، بجهة : 



 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

عن  252126برلم  25135111، لٌد فى  35555.555عمرو دمحم بدرالدٌن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -ش مسرح النجوم البٌطاش  4استودٌو تصوٌر ، بجهة : 

عن فاكهه  252165برلم  25135123، لٌد فى  15555.555حسٌن لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسٌن رمضان -  25

 لسم -بجوار ابو جمال البمال  6وخضار بالتجزئه ، بجهة : ماوى المبارى بلون 

ن تجارة و ع 252522برلم  25135153، لٌد فى  555555.555دمحم جابر دمحم علً رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -الهانوفٌل  -توزٌع االدوٌة ، بجهة : ابو ٌوسؾ شارع مدخل مصر للمعدات 

عن مكتب  252143برلم  25135124، لٌد فى  12555.555رضا ٌحٌى محمود عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -المبارى  - 3شمه  11رحالت داخلٌه ، بجهة : االسكان الصناعى بلون 

عن  252166برلم  25135135، لٌد فى  15555.555احمد دمحم احمد دمحم عثمان الكردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -شارع ٌوسؾ الجعرانى  23 -علب كرتون فٌما عدا اعمال الطباعه ، بجهة : جمرن 

عن مصنع  252163برلم  25135135، لٌد فى  1555.555احمد دمحم زاٌد دمحم الحنفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -البٌطاش  -مالبس جاهزة ) عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : اول شارع الجنابٌة متفرع من البرنسٌسة 

عن بماله ، بجهة  252532برلم  25135152، لٌد فى  15555.555فاٌزه نسٌم كامل ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 امام محمصة العمده 21خلؾ مرور ن  2كتوبر مدخل ا -: عامرٌه 

عن بٌع  252151برلم  25135114، لٌد فى  15555.555دمحم احمد مرسى هرٌدى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 4شارع محرم بن محل رلم  32 -مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : محرم بن 

برلم  25135114، لٌد فى  15555.555لسٌد ) المختار ماركت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جمعه مختار مرسً ا -  21

 لسم -عن سوبر ماركت ، بجهة : شارع عمر ابن الخطاب فٌال الحاج فٌصل دمحم عبد الرحمن 122165

برلم  25135114، لٌد فى  15555.555دمحم جمعه مختار مرسً السٌد ) المختار ماركت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

لسم الدخٌلة و نشاطه /  -الهانوفٌل  -عن سوبر ماركت ، بجهة : شارع حسٌن والى متفرع من شارع عمر بن الخطاب  122165

 دائم 122165و ممٌد برلم  2511/3/23مماوالت عمومٌه و تارٌخ االفتتاح / 

عن مصنع  252123برلم  25135111، لٌد فى  1555.555،  اٌمان خمٌس السٌد عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  23

 -الدور االول  -مالبس ) دون المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : ترعه بهٌج مباشره اخر لرٌة السالم خلؾ محطة السالم امام الممابر 

 لسم

عن مصنع  252123برلم  25135111، لٌد فى  1555.555اٌمان خمٌس السٌد عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

العمرانٌة و نشاطه / مكتب توزٌع  -العمرانٌه الؽربٌه  -شارع مصنع المكرونه  34مالبس ) دون المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

 دائم ؼرفة 16122و ممٌد برلم  2513/6/12مالبس و تارٌخ االفتتاح 

عن تورٌد  252153برلم  25135123، لٌد فى  155555.555احمد حمدى مرسى اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -شارع الزنبك  12وتركٌب مصاعد ، بجهة : 

عن ورشة  252563برلم  25135151، لٌد فى  15555.555اسالم احمد شعبان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 2الدور االول شمه رلم  -شارع اسطنبول  3 -تصنٌع شنط حرٌمى ومصنوعات جلدٌة ، بجهة : عطارٌن 

عن  252535برلم  25135152، لٌد فى  5555.555كارم محمود عبدالرازق سعد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 امام مسجد السالم -سنترال ، بجهة : عامرٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

عمرو تهامً محمود فرج و شرٌكه   شركة  ،  تجارة مستحضرات التجمٌل و لبمستلزمات الطبٌة ) دون االدوٌة (  ،رأس  -  1

، عن تجارة مستحضرات التجمٌل و لبمستلزمات الطبٌة ) دون  252535برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555مالها   

 لسم -الصفا  21شارع علً بن ابً طالب الكٌلو  3ل علوي بالعمار رلم االدوٌة ( ، بجهة : المكتب الكائن بالدور االو

هالة مصطفً احمد دمحم و شرٌكتها   شركة  ،   المماوالت العمومٌه و تورٌد المستلزمات الطبٌة و المواد الؽذائٌة و  -  2

برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555المخبوزات و الخضار و الفواكه و منالصات المطاعم و البوفٌهات  ،رأس مالها   

، عن المماوالت العمومٌه و تورٌد المستلزمات الطبٌة و المواد الؽذائٌة و المخبوزات و الخضار و الفواكه و منالصات  252513

 لسم -المطاعم و البوفٌهات ، بجهة : شارع البٌطاش الرئٌسً امام كشري التحرٌر 

ة عبدالحمٌد عبد المجٌد و شركاه   شركة  ،  مخبز بلدي نصؾ الً  ،رأس مالها   ورثة / عشري السٌد عبود عنهم / ؼاد -  3

 لسم -، عن مخبز بلدي نصؾ الً ، بجهة : سفن اب نجع ٌادم  252156برلم  25135111،لٌدت فى  2555.555

 555555.555،رأس مالها    احمد دمحم السٌد خلٌل وشركاه   شركة  ،  مماوالت اشؽال بحرٌه وتموٌن السفن وشحن وتفرٌػ  -  4

 -شارع النصر  2، عن مماوالت اشؽال بحرٌه وتموٌن السفن وشحن وتفرٌػ ، بجهة :  252144برلم  25135124،لٌدت فى 

 لسم

ٌاسر احمد فتحً و شركاه   شركة  ،  جمٌع اعمال المماوالت العمومٌه و االنشاءات و االستثمارات العمارٌة و التورٌدات  -  5

،لٌدت فى  255555.555لهم و الحصول علً التوكٌالت التجارٌة المحلٌه و االجنبٌة الالزمه  ،رأس مالها    الالزمه

، عن جمٌع اعمال المماوالت العمومٌه و االنشاءات و االستثمارات العمارٌة و التورٌدات الالزمه لهم  252131برلم  25135111

الطابك الثانً بعد المٌزانٌن و المحور الثالث  3الجنبٌة الالزمه ، بجهة : شمة رلم و الحصول علً التوكٌالت التجارٌة المحلٌه و ا

 لسم -شارع راس التٌن  141بالعمار برج الشٌماء رلم 

،لٌدت  55555.555حسن احمد ٌوسؾ و شركائه   شركة  ،  التركٌبات و التورٌدات االلكترونٌة و البرمجه  ،رأس مالها    -  6

 -الباب الجدٌد  -شارع الممداد  11، عن التركٌبات و التورٌدات االلكترونٌة و البرمجه ، بجهة :  252161م برل 25135135فى 

 لسم

برلم  25135123،لٌدت فى  15555.555احمد ابراهٌم دمحم خربوش وشركاه   شركة  ،  كوافٌر حرٌمى  ،رأس مالها    -  1

 -الهانوفٌل  -ٌه مطروح الساحلى بجوار لهوه اطوطه ، عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة : طرٌك اسكندر 252152

دمحم اٌمن دمحم معوض وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر ومماوالت عامه وتورٌدات فى مجال النشاط   ،رأس مالها    -  2

 44، عن تصدٌر ومماوالت عامه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  252151برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555

 لسم -الدور الثانى  -دمحم الكلزه  شارع

جمٌل جاد الرب خلٌل و شرٌكه بٌتر جمٌل جاد الرب خلٌل   شركة  ،  تجارة االلمشة و المنسوجات بالجمله  ،رأس مالها    -  3

شارع  22، عن تجارة االلمشة و المنسوجات بالجمله ، بجهة : العمار رلم  252115برلم  25135115،لٌدت فى  12555.555

 لسم -موالي دمحم 

اعدادي (  ،رأس  -ابتدائً  -رٌاض اطفال  -لطٌفه دمحم خٌر ابوشعر و شركائها   شركة  ،  مدرسة تعلٌمٌه خاصة ) تمهٌدي  -  15

 -ابتدائً  -رٌاض اطفال  -، عن مدرسة تعلٌمٌه خاصة ) تمهٌدي  252116برلم  25135115،لٌدت فى  15555.555مالها   

 لسم -العجمً ابو ٌوسؾ  1285: الكٌلو اعدادي ( ، بجهة 

فتحً محمود مصطفً عدس و شرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه و تورٌد و تركٌب انظمه االنارة و شبكات انذار  -  11

ة الحرٌك و انظمة التكٌٌؾ المركزي و المصاعد و كذلن تورٌد صٌانة المعدات االلكتروهٌدرولٌكٌة للشركات الخاضعه و االضاف

، عن المماوالت العمومٌه و تورٌد و تركٌب انظمه  252162برلم  25135123،لٌدت فى  255555.555فمط  ،رأس مالها   

االنارة و شبكات انذار الحرٌك و انظمة التكٌٌؾ المركزي و المصاعد و كذلن تورٌد صٌانة المعدات االلكتروهٌدرولٌكٌة للشركات 

 لسم -الدور الثانً علوي  -شارع سعٌد نصر  4الخاضعه و االضافة فمط ، بجهة : 

 12555.555ورثة / محمود جابر دمحم عفٌفً عنهم / امٌنه دمحم المؽربً و شركاه   شركة  ،  ورشة سباكه  ،رأس مالها    -  12

 لسم - 4مدخل  33المساكن الصٌنٌه بلون  -، عن ورشة سباكه ، بجهة : الهانوفٌل  252533برلم  25135115،لٌدت فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد محسن زكً و شرٌكه   شركة  ،  التعبئة و التؽلٌؾ و الصناعات  -الضٌافة للتعبئة و التؽلٌؾ و الصناعات الؽذائٌة  -  13

، عن التعبئة و التؽلٌؾ و الصناعات الؽذائٌة ،  252121برلم  25135111،لٌدت فى  255555.555الؽذائٌة  ،رأس مالها   

 لسم -ام زؼٌو  -ة االهلٌه للزٌوت و الشحومات و مصطفً مطاوي للمماوالت بجوار شرك 2بجهة : عنبر رلم 

( دمحم عبدالمرضً و شرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال تاجٌر السٌارات ) خدمات  ALEX ELITEشركة الٌكس الٌت )  -  14

، عن المٌام  252155برلم  25135115،لٌدت فى  5555.555للٌموزٌن ( ) فٌما عدا شمال و جنوب سٌناء (  ،رأس مالها   

شارع  21باعمال تاجٌر السٌارات ) خدمات للٌموزٌن ( ) فٌما عدا شمال و جنوب سٌناء ( ، بجهة : الدور االرضً بالعمار رلم 

 لسم -شرباتً متفرع من شارع لناة السوٌس 

،  252533برلم  25135152لٌدت فى ، 15555.555دمحم صالح عبدالحفٌظ و شركاه   شركة  ،  بوفٌه  ،رأس مالها    -  15

 لسم -عزبة الهجانه  -عن بوفٌه ، بجهة : شارع مسجد الطاهرة 

لٌلً عبدالعلٌم دمحم منصور وشرٌكتها   شركة  ،  مماوالت و تورٌدات عمومٌه فً مجال النشاط  ،رأس مالها    -  16

شارع  12ت عمومٌه فً مجال النشاط ، بجهة : ، عن مماوالت و تورٌدا 252156برلم  25135122،لٌدت فى  255555.555

 لسم -االسكندرانً 

شركه االتحاد لتشكٌل المعادن واالسطمبات ) خمٌس السٌد وشرٌكه (   شركة  ،  المٌام بكافه اعمال تشكٌل وخراطه المعادن    -  11

تشكٌل وخراطه المعادن ، بجهة : ، عن المٌام بكافه اعمال  252141برلم  25135124،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها   

 لسم -امام شركه البترول ومحطه المطار  -مرؼم 

برلم  25135122،لٌدت فى  13555.555محمود سعٌد على وشركاه   شركة  ،  تجارة الرولمان بلى  ،رأس مالها    -  12

 لسم -شارع سٌدى المتولى  23، عن تجارة الرولمان بلى ، بجهة :  252132

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25135116، وفى تارٌخ    151535عطٌات النحاس  الفولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

لسجل  تم محو/شطب ا   25135122، وفى تارٌخ    131111احمد دمحم ابوالعارؾ بنوبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 دائم 131111ولٌد برلم تابع  2513/3/4فى  2513إلؽاء الفرع المودع برلم 

تم محو/شطب    25135123، وفى تارٌخ    112251ابراهٌم كمال دمحم عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطب    25135123، وفى تارٌخ    152163جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌد احمد عرفة  ،  تا   - 4

 بامر محو بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25135123، وفى تارٌخ    115155ٌسرا احمد دمحم الصؽٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا



 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    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135151وفً تارٌخ ،   113251دمحم عبد السالم دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135151وفً تارٌخ ،   115511توفٌك اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عابدٌن دمحم -  2

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   113151لم مكتب عبد النعٌم لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -لطٌفه عبد النعٌم دمحم عبد العال  -  3

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25135151

تم تعدٌل رأس المال 8   25135151وفً تارٌخ ،   255353كرٌمه محمود ابراهٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   255555.555ل لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

وفً تارٌخ ،   133234عادل الدٌب ادرٌس عبد المؽٌث ) الدٌب لالستٌراد والتصدٌر (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   12555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25135152

تم تعدٌل رأس   25135152وفً تارٌخ ،   251215ابراهٌم سعد دمحم دمحم بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -ٌن بدر للبالست -  6

 جنٌه   255555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال 8 وصؾ ت  25135152وفً تارٌخ ،   136333سحر دمحم سعدى ٌسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135153وفً تارٌخ ،   121613رامى دمحم احمد سعد احمد بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 نٌه ج  125555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135154وفً تارٌخ ،   133513احمد ابراهٌم احمد ٌالوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135154وفً تارٌخ ،   121241امٌره دمحم  ابراهٌم  دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25135154وفً تارٌخ ،   121241عدل الى )امٌرة دمحم دمحم ابراهٌم عبد الرحمن(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555555.555ٌصبح رأس ماله ،رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال 8   25135152وفً تارٌخ ،   163313امٌره عبدالسالم علً الهاللً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135152وفً تارٌخ ،   112516برلم  دمحم مدحت دمحم لبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  13

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135152وفً تارٌخ ،   156333محمود احمد دمحم احمد حفناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   55555.555أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال 8   25135152وفً تارٌخ ،   134332حسن عبد المعز حسن عطا هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135153وفً تارٌخ ،   122251د ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد احمد اسماعٌل  تاجر فر -  16

 جنٌه   2555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135153وفً تارٌخ ،   136414سمٌر احمد مبرون عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   55555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال 8   25135153وفً تارٌخ ،   132141دمحم جمال السٌد أحمد مسعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25135153وفً تارٌخ ،   136131هانً فاروق حنفً محمود البوشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   82555555.555 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135115،  وفً تارٌخ  251123نصر عبد الرحمن السٌد علٌوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135115وفً تارٌخ ،   125623دمحم حسن حسٌن اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135111وفً تارٌخ ،   131213مدحت دمحم دمحم على شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135111ً تارٌخ ، وف  132115جابر دمحم احمد عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135111وفً تارٌخ ،   123342جورج مكرم فهٌم رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم رضوان  تاجر  -إضافه االسم التجارى / مؤسسه احمد اسماعٌل للتصدٌر ولوازم التنجٌد واالسفنج  -  25

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح   25135114وفً تارٌخ ،   133364فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   25555.555رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25135114وفً تارٌخ ،   133364احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   25555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25135115وفً تارٌخ ،   113561لٌده برلم  ) الؽرٌب للرخام (تامر محمود ؼرٌب دمحم  تاجر فرد ،، سبك -  21

 جنٌه   55555.555رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135111وفً تارٌخ ،   123425بسٌونى دمحم ابراهٌم بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال   25135111وفً تارٌخ ،   136436عماد باترى رزق هللا شنوده جوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   855555.555 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135111وفً تارٌخ ،   141231رد ،، سبك لٌده برلم سلٌمان احمد سلٌمان  تاجر ف -  35

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   141231تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سلٌمان احمد سلٌمان ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم  25135111

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135111وفً تارٌخ ،   113316عمرو دمحم احمد الفوال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال 8   25135112وفً تارٌخ ،   134512جرجس رٌاض رزق صلٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال 8 وصؾ تم تع  25135122وفً تارٌخ ،   132112رفعت فؤاد السٌد عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25135122وفً تارٌخ ،   133452دمحم جابر فتحى دمحم الزٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -الزٌنى للتورٌدات  -  35

 جنٌه   55555.555، رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135122وفً تارٌخ ،   121523رضة دمحم سلٌمان احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135124فً تارٌخ ، و  141515اٌمان ابراهٌم  احمد موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال 8   25135124وفً تارٌخ ،   255525اسامه دمحم الصافً ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   55555.555س ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال 8   25135125وفً تارٌخ ،   252112عبد السالم على عبد السالم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال 8   25135125وفً تارٌخ ،   112235ٌده برلم هانى نصر هللا على عبد النبى  تاجر فرد ،، سبك ل -  45

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   151642تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   21555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل رأس  25135125

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:     25135125وفً تارٌخ ،   151642ٌوسؾ لٌون ٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   21555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   165515احمد احمد ابو الماسم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -ٌراد والتصدٌر ابو الماسم لالست -  43

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25135122

تم تعدٌل رأس   25135122وفً تارٌخ ،   136151مصطفى ابو النور صالح ابو النور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   555555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  154251مجدى عزوز بكر سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجارى إلى / عزوز للمماوالت والتورٌدات  -  45

 جنٌه   555555.555أس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل ر  25135122وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135122وفً تارٌخ ،   154251مجدى عزوز بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135123وفً تارٌخ ،   125352ٌح عفٌفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صبري عٌد صب -  41

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25135135وفً تارٌخ ،   136151مصطفى ابو النور صالح ابو النور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   55555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135131وفً تارٌخ ،   134353طلعت شحاته احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   35555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ   25135131وفً تارٌخ ،   114144احمد على سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 نٌه ج  12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال 8   25135131وفً تارٌخ ،   251221مٌالد عبدالمسٌح حنا صلٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 8   25135131تارٌخ ، وفً   121233احمد عبد الرازق عبد المجٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   تم تع 25135151وفً تارٌخ  161451عمر باتع عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -مدخل اكتوبر  -، تعدٌل العنوان الً / شارع الزراعٌٌن من دار االرلم لتحفٌظ المراءن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135151وفً تارٌخ  252563اسالم احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

  2الدور االول شمه رلم  -طنبول شارع اس 3 -الـتأشٌر:   ، عطارٌن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135151وفً تارٌخ  252515فتحى اشرؾ فتحى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -شارع فرٌد عطٌه بجوار مكتب البرٌد زاوٌة عبدالمادر لبلى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌه 

تم تعدٌل العنوان 8  25135151وفً تارٌخ  121213فرد ،  سبك لٌده برلم    رافت عزمً سلوانً جرجاوي ، تاجر  -  4

 لسم  -شارع البهواشً المتراس شمة بالدور االرضً  35وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

عدٌل العنوان 8 تم ت 25135151وفً تارٌخ  252511دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -ابٌس المرٌة السابعه بجوار محمود سلٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135151وفً تارٌخ  135361هانى سعٌد زكى عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  - الوردٌان -شارع المفال  33الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135151وفً تارٌخ  252562احمد حسن كامل منسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -شارع محجوب المباري  61الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان 8 25135151وفً تارٌخ  252512حنان صابر على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ابٌس المرٌة السابعه  1123 -الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135152وفً تارٌخ  152241رضا محمود ابراهٌم العونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -محل  -البوستة المدٌمه  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135152وفً تارٌخ  152241عونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا محمود ابراهٌم ال -  15

 لسم  -محل  -البوستة المدٌمه  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

 وفً تارٌخ 152241تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / رضا محمود ابراهٌم العونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -محل  -البوستة المدٌمه  2تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  25135152

وفً تارٌخ  133234عادل الدٌب ادرٌس عبد المؽٌث ) الدٌب لالستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -مٌامً  - 45شارع بن شاكر متفرع من شارع  15عدٌل العنوان الً / تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، ت 25135152

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  252516منً جابر عبد العزٌز دمحم شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه خلؾ كافٌترٌا مصر بجوار شركه عرفه تران 



 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  25135152وفً تارٌخ  252511بد المنعم عبد الممصود عبد الؽنً عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  14

 43تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع التامٌن الدور الثالث عمار

م تعدٌل العنوان 8 وصؾ ت 25135152وفً تارٌخ  252514محمود احمد رضوان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -الصبحٌه  -شارع المبطان من شارع المرسى  1 -الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135152وفً تارٌخ  131233سماح مصطفى عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

بالدور الثانى علوى عماره عباد الرحمان بجوار  -من شارع الشٌوخ  شارع عباد الرحمان متفرع 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

 ابراهٌم الحداد

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  252515مٌرفت حربى على حسٌن الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم -الصبحٌه  -عمارة الصفا شارع الؽزالى من شارع المرسى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135153وفً تارٌخ  252522دمحم جابر دمحم علً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ شارع مدخل مصر للمعدات 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135153وفً تارٌخ  252525سمر شولً حامد السنجاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -شارع مدرسه الثوره االعدادٌه بملن / دمحم نصر احمد احمد عبده  -عبد المادر الجدٌده  -الـتأشٌر:   ، مٌرؼم الصناعٌه 

لعنوان 8 وصؾ تم تعدٌل ا 25135153وفً تارٌخ  252525سمر شولً حامد السنجاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 دائم 13411و ممٌد برلم  2515/11/1الـتأشٌر:   ، شبراوٌش ملن/ دمحم على عبد ربه االشرم و نشاطه / بماله و تارٌخ االفتتاح / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135153وفً تارٌخ  252512مسعد عبدالفتاح علً عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -شارع عٌد الطلخاوي  2الـتأشٌر:   ، بوابه 

ن 8 وصؾ تم تعدٌل العنوا 25135153وفً تارٌخ  141125احمد فؤاد دمحم جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم -مرؼم  -الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الً / شارع البتروكٌماوٌات بجوار مسجد عباد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان 8  25135153وفً تارٌخ  252513سامح دمحم فٌصل سالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم -صٌدلٌه ابو زٌاده و معمل الفا وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل الدراٌسه بحري اما 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135153وفً تارٌخ  113525احمد السٌد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  -الدور السحري ٌمٌن السلم  -شارع الشمرلً و عطفه الفاوي  63حاره االدهم و  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135153وفً تارٌخ  252521زكرٌا دمحم خلٌل زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -شارع الؽزالً  123الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان 8 وص 25135154وفً تارٌخ  123535السٌد طاهر السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -تنظٌم شارع كمال عرفان  21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

حسام احمد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -إضافه اإلسم التجارى / الحسام لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  -  21

مطروح الصفا بجوار مسجد  Aط  22.5ن  -رٌة تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، عام 25135154وفً تارٌخ  252525

 لسم  -جالل رشوان متفرع من شارع السوهاجى 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135154وفً تارٌخ  252525حسام احمد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -ان متفرع من شارع السوهاجى مطروح الصفا بجوار مسجد جالل رشو Aط  22.5ن  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135154وفً تارٌخ  252524دمحم عصام دمحم دمحم شرارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -االرضى  -شارع خٌرهللا بجوار سنترال مرعى العجمى الهانوفٌل   -الـتأشٌر:   ، دخٌله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 8  25135154وفً تارٌخ  114352زٌز رضـــوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عبد الع -  35

 114352و لٌد برلم تابع  5653لسم المنشٌة و اودع برلم  - 14شارع بٌرونا محل رلم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم

تم تعدٌل العنوان 8  25135154وفً تارٌخ  125352بك لٌده برلم    منى عبد المنعم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  س -  31

 لسم -شارع مسجد سٌدى بشر  45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8  25135154وفً تارٌخ  125352منى عبد المنعم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -الهانوفٌل  -ٌه مساكن طلعت مصطفى وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح ناص

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135154وفً تارٌخ  125352منً عبد المنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

أس ونشاطه مأكوالت ومشروبات ، ور -لسم المنتزة  -شارع مسجد سٌدى بشر  45الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌس أخر بالعنوان / 

 125352وممٌد برلم تابع  2513/1/4فى  5523خمسه آالؾ جنٌها فمال ال ؼٌر  ومودع برلم  5555ماله 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135154وفً تارٌخ  252523مى منٌر حلٌم جوهر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم -ر ومحل برازر الـتأشٌر:   ، البٌطاش شهر العسل امام بورصة الهدى والنو

تم تعدٌل العنوان 8  25135151وفً تارٌخ  252522دمحم على شحاته حسن البطٌخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم - 2محل رلم  -شارع اؼا الشاعر  2تنظٌم  -شارع رأس التٌن  41وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135151وفً تارٌخ  252526ده برلم    احمد ابراهٌم دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  36

 لسم  -ش النصر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25135151وفً تارٌخ  252521عبدالرحمن محمود اسماعٌل علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 -دلاء بجوار مسجد فاطمه الزهراء امتداد شارع لصر الموٌري العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فاطمه الزهراء من شارع االص

 لسم  -الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135151وفً تارٌخ  111121السٌد دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -البٌطاش  -رن االلً الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / البٌطاش الرئٌسً اول شارع الزهور امام الف

تم تعدٌل العنوان 8  25135151وفً تارٌخ  153625السٌد فاروق راؼب عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -الباب الجدٌد  -ؼربال  -تنظٌم حاره ابن ٌوسؾ  14وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135151وفً تارٌخ  252523رج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فوزي اسامه فوزي دمحم ف -  45

 لسم  -الدور السابع  -الـتأشٌر:   ، شارع رضا المختار من شارع السالم الهانوفٌل 

م تعدٌل العنوان 8 ت 25135152وفً تارٌخ  123623وائل عبد الجٌد عبد البارى نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

ملكه و  155مساحة  15ورشة  42وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / مركز دمٌاط شطا مدٌنة دمٌاط لالثاث هنجر 

 نشاطه / صناعة موبٌلٌات و راس ماله / عشرة االؾ جنٌة

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135152وفً تارٌخ  125632عادل محمود حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -شارع الكومً الهانوفٌل بجوار فرن نصر  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135152وفً تارٌخ  125632عادل محمود حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

لسم الدخٌلة و نشاطه / تصنٌع اللحوم و تارٌخ  -مسجد الوفاء الدور االول شارع  -الـتأشٌر:   ،  شارع المالحه سابما ام زؼٌو 

 دائم 125632و ممٌد برلم 2515/1/5االفتتاح / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  252535كارم محمود عبدالرازق سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 امام مسجد السالم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135152وفً تارٌخ  252532فاٌزه نسٌم كامل ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 امام محمصة العمده  21خلؾ مرور ن  2مدخل اكتوبر  -الـتأشٌر:   ، عامرٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135152وفً تارٌخ  155343مصطفى جابر احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم  -شارع البصره ناصٌه السٌدة فاطمه  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  252531حمدي ناصر احمد احمد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم-مباري ال-شارع ابن الكحال 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  125632عادل محمود حسن محمود)عادل محمود لتصنٌع اللحوم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 -الهانوفٌل بجوار فرن نصر  -شارع الكومً  5تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن /  25135152

 125632و لٌد برلم تابع  5666واد ؼذائٌة و راس ماله / عشرة االؾ جنٌة و اودع برلم لسم الدخٌلة و نشاطه / معرض بٌع م

 دائم 

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  251514محمود دمحم الدسولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -الهانوفٌل  -م زؼٌو خلؾ مساكن الصنٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع الجٌوشً من طرٌك ا

وفً تارٌخ  252534دمحم مصطفى كامل الجاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الجاوٌش لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  55

 لسم  -تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح اعلى لهوة فرج ٌمٌن ابوٌوسؾ  25135152

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135153وفً تارٌخ  114261حمدى محمود دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -شارع السٌاله  25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل  25135153ارٌخ وفً ت 252532سلوى دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مكتب سلوى للتورٌدات  -  52

 لسم  -ابوٌوسؾ  -شارع رٌد سمبكس  24 -العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان  25135153وفً تارٌخ  251133احمد بهاء الدٌن دمحم السٌد حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -نوفٌل الجمعٌه شارع نمطه الهانوفٌل 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الها

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135153وفً تارٌخ  251361احمد عاطؾ دمحم دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -شعه عمارة دار اال -( بالمٌزان 5شارع الهانوفٌل الرئٌسً وحدة رلم ) -الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان إلى /برج الخلٌل 

تم تعدٌل العنوان 8  25135153وفً تارٌخ  252536سهام جابر عبدالعلٌم علً حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -شارع عمر بن الخطاب بجوار فرن سندرٌال الهانوفٌل  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25135153وفً تارٌخ  116442فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم محمود السعدنى ) السعدنى للطباعة ( ، تاجر  -  56

فً  315لسم محرم بن و المودع برلم  -أكتوبر نادى الصٌد  6شارع  31تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / 

 دائم 116442و الممٌد برلم تابع  2553/1/12

تم  25135153وفً تارٌخ  116442باعة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم محمود السعدنى ) السعدنى للط -  51

فً  3314لسم محرم بن و المودع برلم  -أكتوبر نادى الصٌد  6تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / شارع 

 دائم 116442و الممٌد برلم تابع  2516/4/22

 116442محمود دمحم محمود السعدنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -السعدنً للطباعة  ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / -  52

لسم محرم  -أكتوبر نادى الصٌد  6شارع  31تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن /  25135153وفً تارٌخ 

 دائم 116442و الممٌد برلم تابع  2553/1/12فً  315بن و المودع برلم 

 116442محمود دمحم محمود السعدنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / السعدنً للطباعة  -  53

لسم محرم بن  -أكتوبر نادى الصٌد  6تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / شارع  25135153وفً تارٌخ 

 دائم 116442و الممٌد برلم تابع  2516/4/22فً  3314و المودع برلم 

وفً تارٌخ  116442محمود دمحم محمود السعدنى " ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌعدل لٌصبح/ " السعدنى للطباعة   -  65

سم محرم بن و ل -أكتوبر نادى الصٌد  6شارع  31تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن /  25135153

 دائم 116442و الممٌد برلم تابع  2553/1/12فً  315المودع برلم 



 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

وفً تارٌخ  116442محمود دمحم محمود السعدنى " ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ٌعدل لٌصبح/ " السعدنى للطباعة   -  61

لسم محرم بن و المودع  -أكتوبر نادى الصٌد  6رع تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / شا 25135153

 دائم 116442و الممٌد برلم تابع  2516/4/22فً  3314برلم 

تم تعدٌل العنوان 8  25135153وفً تارٌخ  252531عاٌده محمود عبدالاله مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -تنظٌم حارة رضوان  22 -وصؾ الـتأشٌر:   ، جمرن 

وفً تارٌخ  121535محمود علً علً البحٌري)البحٌري الستٌراد لطع الؽٌار المستعملة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع السوق ممابل معهد مسٌر االعدادي الدٌنً  25135153

 كفر الشٌخ و نشاطه / معمل مخلالت و راسماله / مائة الؾ جنٌة -ي الؽفلول بملن السعٌد درؼام المهد

تعدٌل االسم التجارى الى/محمود علً علً البحٌري)البحٌري لالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

اخر كائن / شارع السوق ممابل معهد  تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً 25135153وفً تارٌخ  121535

 كفر الشٌخ و نشاطه / معمل مخلالت و راسماله / مائة الؾ جنٌة -مسٌر االعدادي الدٌنً بملن السعٌد درؼام المهدي الؽفلول 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  252151على حسن حامد حسن جرز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -ش سٌدى الواسطى  21لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  125255احمد محمود دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم  -امبروزو  -شارع ابن تومرت  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / خلؾ عمار 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  135433رد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم سالمه علً ، تاجر ف -  61

 لسم  -ابٌس  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الرابعه الناصرٌه بجوار مٌدان الؽٌٌط 

العنوان 8  تم تعدٌل 25135115وفً تارٌخ  252152كرٌم سعٌد زكى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -( 1حارة فرحات من ش استامبول محل رلم ) 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  122233عبد العزٌز احمد فهمً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 م لس -حاره اسعد من شارع االبعادٌه  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  252153دمحم توبه عطٌه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -االول علوى  -شارع الحرٌة  16 -الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8  25135115وفً تارٌخ  252154احمد مختار حسن دمحم الشبٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -البٌطاش  -اعلى كافٌترٌا الناصٌه  2شارع عمر افندى الدور الخامس شمه  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  125231دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -شارع جابر مبارن  32اط إلى / الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان النش

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:    25135111وفً تارٌخ  252155شرٌؾ دمحم دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 شارع الرصافه  15 -، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8  25135111فً تارٌخ و 134511دمحم عبد الحمٌد اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -السٌوؾ  -شارع حلمً جمعه سلٌمان  3وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل  25135111وفً تارٌخ  255621وحٌد عبدالفتاح دمحم ناٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ناٌؾ ستاٌل  -  15

لسنة  3313ش الشٌخ دمحم عبده الجمرن و المودع برلم  45اء الرئٌسى االخر الكائن / عمار رلم العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽ

 دائم 255621و الممٌد برلم تابع  2512

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135111وفً تارٌخ  114354حسن جابر حسن عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -الحضره المبلٌه  -شارع بن مالعب  63وان إلى / الـتأشٌر:   ، تعدٌل العن



 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 العنوان 8  25135111وفً تارٌخ  123643منصور عزٌز فهمى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -زاوٌه عبد المادر  -شارع ترعه النوبارٌه  3221وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى / 

منصور عزٌز فهمى منصور ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عدل االسم التجارى لٌصبح ) المنصور لحمن البالستٌن  -  12

شارع ترعه  3221تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى /  25135111وفً تارٌخ  123643

 لسم  -زاوٌه عبد المادر  -النوبارٌه 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135111وفً تارٌخ  121322السٌد فتحى عبد الستار خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -شارع النٌل و ناصٌه المحلً  155الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135111ٌخ وفً تار 112222احمد رزق رٌاض محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الً / مرؼم نجع النجار خلؾ كهرباء الرٌؾ لبلً الطرٌك الصحراوي 

احمد رزق رٌاض محروس ، تاجر فرد ،   -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الرٌاض للمماوالت و انشاء و رصؾ الطرق  -  21

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الً / مرؼم نجع  25135111وفً تارٌخ  112222سبك لٌده برلم    

 لسم  -النجار خلؾ كهرباء الرٌؾ لبلً الطرٌك الصحراوي 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135111وفً تارٌخ  124312اسامه عبد الفتاح دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  - 51من جمال عبد الناصر امتداد شارع  25رلم  53الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع 

تم تعدٌل العنوان 8  25135111وفً تارٌخ  124312اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  - 51من جمال عبد الناصر امتداد شارع  25رلم  53وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135114وفً تارٌخ  165312خالد دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  -الدور الثانى  -( 6شمه ) -شارع المٌنا الشرلٌه  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135114وفً تارٌخ  252153لسالم عوض مراٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه عبد ا -  25

 لسم  -ابو تالت بجوار مدرسه العوامه االبتدائٌه  -الطرٌك الساحلى اسكندرٌه مطروح  23وصؾ الـتأشٌر:   ، كٌلو 

وفً تارٌخ  122165تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم جمعه مختار مرسى السٌد)مؤسسه المختار للمماوالت( ، -  26

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع عمر ابن الخطاب بجوار فٌال فٌصل دمحم  25135114

و لٌد برلم تابع  5225لسم الدخٌلة و نشاطه / سوبر ماركت و راسماله / عشرة االؾ جنٌة و اودع برلم  -الهانوفٌل  -عبدالرحمن 

 دائم 122165

تم  25135114وفً تارٌخ  122165دمحم جمعه مختار مرسً السٌد ) المختار ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عمر ابن الخطاب فٌال الحاج فٌصل دمحم عبد الرحمن

تم  25135114وفً تارٌخ  122165مرسً السٌد ) المختار ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمعه مختار  -  22

لسم الدخٌلة و نشاطه /  -الهانوفٌل  -تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ،  شارع حسٌن والى متفرع من شارع عمر بن الخطاب 

 دائم 122165لم و ممٌد بر 2511/3/23مماوالت عمومٌه و تارٌخ االفتتاح / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135114وفً تارٌخ  252152احمد مصطفى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم -الـتأشٌر:   ، برج الٌاسمٌن الهانوفٌل الرئٌسى بجوار صٌدلٌة سعد 

وفً تارٌخ  252115جر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابر محمود منصور صالح ، تا -صالح لتجمٌع مخلفات البالستٌن  -  35

 تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبد المادر بجوار الترعة بحرى الترعة اول مدخل مساكن مبارن لسم 25135114

وفً تارٌخ  252115صابر محمود منصور صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عدل الى/ صالح لتصنٌع البالستٌن  -  31

 تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبد المادر بجوار الترعة بحرى الترعة اول مدخل مساكن مبارن لسم 25135114

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135114وفً تارٌخ  115565هانً فؤاد رسمً ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 محافظة - 3فندق ٌاسمنا محل رلم  -شارع المسبط  -ائن / دهب الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ك



 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 العنوان 8  25135114وفً تارٌخ  252112عبد السالم على عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 عبد العال لسم وصؾ الـتأشٌر:   ، اول شارع عزبة المؽاربة بجوار مدرسة العامرٌة االبتدائٌة وبجوار موبلٌات

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135114وفً تارٌخ  252111دمحم على عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، مربع الورش متفرع من شارع البنن بجوار منتصر للبوٌات لسم

تم تعدٌل العنوان 8  25135114وفً تارٌخ  252151 دمحم احمد مرسى هرٌدى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 4شارع محرم بن محل رلم  32 -وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  132125بشري احمد ٌوسؾ ابوالنبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم  -و عرفان شارع ابن رجب  16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135115وفً تارٌخ  126526عبد الستار ابراهٌم حسٌن الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 مدٌنة مبارن الجدٌده 26وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / المستعمره الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  252114ده برلم    احمد ابراهٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  32

 لسم  -اكتوبر نادي الصٌد  6شارع  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135115وفً تارٌخ  121232عماد ابراهٌم دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ضاٌا البٌطاش لسمشارع لب 1الـتأشٌر:   ، عدل الى/ 

تم تعدٌل العنوان 8  25135115وفً تارٌخ  136526رجب ابراهٌم اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 مدٌنة مبارن الجدٌده 26وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / المستعمره الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان 8  25135115وفً تارٌخ  252113ده برلم    مروه موافً علً دمحم موافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  151

 لسم  -تنظٌم حاره ابن اشر  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25135116وفً تارٌخ  252121دمحم السٌد رجب ابراهٌم عطوة عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -طارٌن شارع مسجد الع 3العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25135116وفً تارٌخ  252123عماد حسنى فوزى ٌسى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -محمصه عماد  -  153

 لسم  -تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، اول شارع المساهمٌن الطرٌك الصحراوى بجوار لهوة ؼصن الزٌتون 

تم تعدٌل العنوان 8  25135116وفً تارٌخ  252111فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر محمود عبدالرحمن ربٌع ، تاجر  -  154

 لسم  -شارع بن الخطاب  33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135116وفً تارٌخ  252124اسالم دمحم شحاته دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم -ي الجمرن متفرع من شارع اسماعٌل صبؤي الـتأشٌر:   ، حاره عبدهللا افند

وفً تارٌخ  252122نورهان عبدالمنعم دمحم مصطفى منفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -صٌدلٌه د/ نورهان منفى  -  156

 لسم  -ابو ٌوسؾ بحرى  - 13تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مشتل عبٌر الزهور الكٌلو  25135116

تم تعدٌل العنوان 8  25135116وفً تارٌخ  252113مصطفً دمحم ابوضٌؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم -شارع ابن العربً  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25135116وفً تارٌخ  252112الملٌجى السٌد خالد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الملٌجى  -  152

 لسم  -8 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ام زؼٌو الوصله امام شركه لباء 

تم تعدٌل العنوان 8  25135111ٌخ وفً تار 252123اٌمان خمٌس السٌد عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم -الدور االول  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ترعه بهٌج مباشره اخر لرٌة السالم خلؾ محطة السالم امام الممابر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 8  25135111وفً تارٌخ  252123اٌمان خمٌس السٌد عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

العمرانٌة و نشاطه / مكتب توزٌع مالبس و تارٌخ االفتتاح  -العمرانٌه الؽربٌه  -شارع مصنع المكرونه  34،  وصؾ الـتأشٌر:  

 دائم ؼرفة 16122و ممٌد برلم  2513/6/12

تم تعدٌل العنوان 8  25135111وفً تارٌخ  252122دمحم عباس علً مسعود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم -ٌر:   ، عامرٌه بجوار مساكن عبد المادر الجدٌده امام كافٌترٌا اللؤلؤهوصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان 8  25135111وفً تارٌخ  252126عمرو دمحم بدرالدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -ش مسرح النجوم البٌطاش  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25135111وفً تارٌخ  252135فً حسن جاد المولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان طه مصط -  113

 -الحاج فضل نهاٌه الشارع  15شارع  2231العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ االستاد و شركة مٌاه عواٌد لرٌة السالم منزل 

 لسم 

تم تعدٌل  25135111وفً تارٌخ  252135لٌده برلم     اٌمان طه مصطفً حسن جاد المولً ، تاجر فرد ،  سبك -  114

شارع مصنع المكرونه العمرانٌة الؽربٌة و نشاطه / مكتب توزٌع مالبس و تارٌخ االفتتاح  34العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 دائم ؼرفة 16123و ممٌد برلم  2513/6/12

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135111وفً تارٌخ  252125لم    سالى فتحى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  115

 لسم -العطارٌن  -شارع سعد زؼلول ؼرفه من شمه بالدور الثانى  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135111وفً تارٌخ  141231سلٌمان احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -العنوان الً / شارع وادي الملون من شارع جمٌله ابوحرٌد السٌوؾ شماعه الـتأشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135111وفً تارٌخ  141231سلٌمان احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 دائم 141231تابع  و الممٌد برلم 2553/2/15فً  1443الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

وفً تارٌخ  141231تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سلٌمان احمد سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع وادي الملون من شارع جمٌله ابوحرٌد السٌوؾ  25135111

 لسم  -شماعه 

وفً تارٌخ  141231تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سلٌمان احمد سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

و الممٌد برلم تابع  2553/2/15فً  1443تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم  25135111

 دائم 141231

تم تعدٌل العنوان 8  25135111وفً تارٌخ  136436هللا شنوده جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد باترى رزق  -  125

 لسم -كما هو مدون بالبطاله الضرٌبٌه  -شارع مسجد التوبه امام مركز عباس حلمى  13وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135111وفً تارٌخ  252132سبك لٌده برلم      احمد عبدالمنعم عبدالؽنى رحٌم ، تاجر فرد ، -  121

 لسم  -بجوار فٌال عبدالحمٌد الدور االول  26شارع مسجد الرحمن ن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عامرٌه 

لعنوان 8 تم تعدٌل ا 25135112وفً تارٌخ  252134محمود السٌد دمحم علً الشناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم -شارع دمحم علً من شارع العمده الصبحٌه  3وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135112وفً تارٌخ  252133حسن عوض حسن مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم-شارع الوزٌر من شارع الزهراء  15الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 8  25135112وفً تارٌخ  121152السالم عطٌه ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسر عبد -  124

 لسم -تنظٌم شارع حسن ذو الفمار مع مسجد المصبجى  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان النشاط إلى/ 

تم تعدٌل العنوان 8  25135121وفً تارٌخ  252135 دمحم احمد دمحم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 لسم  -ش عبدالواحد كفر عشرى  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 8  25135121وفً تارٌخ  252136اشرؾ فوزى اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -شارع شكور  - 1عمار  - 1وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان 8  25135121وفً تارٌخ  132522مصطفً احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -امبروزو  -شارع ابن دٌنار  4،  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135121تارٌخ  وفً 252131دمحم عثمان عبدالنبى عثمان سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  - 3شارع الشرباتى امام رلم  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  121213بسمله سٌد احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -رع من شارع امٌر البحر شارع احمد شعبان متف 12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  252133حماده احمد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، نهاٌه شارع الصحافه من شارع خٌر هللا 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  132112لٌده برلم     رفعت فؤاد السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك -  131

 لسم  -شارع ترعه المحمودٌه  32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  252145احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -عزبة الهجانه شارع الوكاله بجوار منزل خمٌس العرجى  -الـتأشٌر:   ، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  114422مصطفى احمد محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

فى  12411رلم المودع ب  -لسم كرموز  -شارع لرٌش تماطع شارع المزارٌك  15الـتأشٌر:   ، إلؽاء الفرع الكائن / 

 دائم 114422و لٌد برلم تابع  2512/12/31

تم تعدٌل العنوان 8  25135124وفً تارٌخ  165123رمضان السٌد رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -الدور العاشر  1551 -فلمنج  -شارع مصطفى كامل  14وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135124وفً تارٌخ  252142احمد رفعت احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -الـتأشٌر:   ، اول شارع الجمهورٌه برج عمر المختار 

لعنوان 8 وصؾ تم تعدٌل ا 25135124وفً تارٌخ  131155دمحم احمد دمحم الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم -بجوار مدارس البٌطاش  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان إلى / شارع السمالٌهى 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135124وفً تارٌخ  252143رضا ٌحٌى محمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -المبارى  - 3شمه  11الـتأشٌر:   ، االسكان الصناعى بلون 

تم تعدٌل  25135124وفً تارٌخ  252145احمد دمحم ابراهٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -االمٌن للتصدٌر  -  132

 لسم  -العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، برج زمزم شارع التعلب من البٌطاش الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان 8  25135124وفً تارٌخ  252146احمد دمحم عبدالؽنى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم  -المبارى  212شارع  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:    25135125وفً تارٌخ  151642ٌوسؾ لٌون ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 م لس -شارع الجٌش بجوار ممهى االمٌر  4، تعدٌل العنوان إلى / 

وفً تارٌخ  151642تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم  -شارع الجٌش بجوار ممهى االمٌر  4تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى /  25135125

تم تعدٌل العنوان  25135125وفً تارٌخ  252153، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤمن مصطفى عبدالعزٌز دمحم مناع  -  142

 لسم  - 3جزء  -8 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه العاشره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135125وفً تارٌخ  252141عصام حمدى دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -الوردٌان  -السناوى تماطع السبكى الـتأشٌر:   ، شارع ا

تم تعدٌل العنوان 8  25135125وفً تارٌخ  252152دمحم ابوالعال صابر احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  -بٌانكى  -شارع البشوات  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135125وفً تارٌخ  252142  ابوبكر محمود على بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  145

 لسم  -الهانوفٌل  -شمه بالدور االرضً  -الـتأشٌر:   ، شارع خٌر هللا بجوار مكتبه الرملى ، جزاره البشٌهى 

لعنوان 8 تم تعدٌل ا 25135125وفً تارٌخ  252155احمد ابراهٌم احمد طلبه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم  -حارة حمزه  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135125وفً تارٌخ  252155دمحم على دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع مسجد ناجى خلؾ الٌكس ماركت جمعٌه االستهالكٌه 

تم تعدٌل العنوان 8  25135125وفً تارٌخ  252143ه ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم السٌد خلٌف -  142

 لسم  - 12عمار رلم  -متفرع من ابن مرداس  132وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 8  25135125وفً تارٌخ  252154احمد طه طه على المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 شارع عثمان اباظه  64 -وصؾ الـتأشٌر:   ، اللبان 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  131111احمد دمحم ابوالعارؾ بنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

محل  -شارع المرور  خلؾ مبرة العصافرة شارع االمٌن متفرع من 21الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى إلى / الكٌلو 

 لسم  -الدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  131111احمد دمحم ابوالعارؾ بنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 دائم اسكندرٌة 131111لٌد برلم تابع  2513/3/4فى  2513الـتأشٌر:   ، إلؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  131555د على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على أحم -  152

 لسم  -ابو ٌوسؾ  -ونصؾ طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار صٌدلٌه نمره  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  255131    على ابراهٌم دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  153

 لسم  -شارع الطهطاوى  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  252151صالح على سلٌمان على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -ٌج من طرٌك اسكندرٌة مطروح لبل مشوٌات ابوصابر وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله اول ش الخل

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  154251مجدى عزوز بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 فٌصل الجٌزة  -شارع الملن فٌصل  252الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بمحافظه الجٌزة / 

مجدى عزوز بكر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -إلى / عزوز للمماوالت والتورٌدات  تعدٌل االسم التجارى -  156

شارع الملن فٌصل  252تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بمحافظه الجٌزة /  25135122وفً تارٌخ  154251

 فٌصل الجٌزة  -

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135123وفً تارٌخ  155561بك لٌده برلم    عرفه دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  س ّ-  151

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / شارع اسماء بنت ابو بكر 

وفً تارٌخ  252161فٌصل احمد عبد الرحمن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -معوض للتسوٌك العمارى  -  152

 لسم -ان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ بحرى شارع الروضة الخضراء بجوار مدارس نور الحٌاه تم تعدٌل العنو 25135123

تم تعدٌل العنوان 8  25135123وفً تارٌخ  252165حسٌن رمضان حسٌن لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -بجوار ابو جمال البمال  6وصؾ الـتأشٌر:   ، ماوى المبارى بلون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135123وفً تارٌخ  132323جمعه رمضان احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / البٌطاش شارع مسرح النجوم اول شارع شمال بجوار الصٌدلٌه 

تم تعدٌل  25135123وفً تارٌخ  125342،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن دمحم حسن سالمة سالمة ترافل ، تاجر فرد  -  161

 لسم  -الوردٌان  -شارع ثابت ابن لره  43العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135123وفً تارٌخ  252153احمد حمدى مرسى اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -شارع الزنبك  12شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135135وفً تارٌخ  136162عادل سلٌمان عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

  -شرق عمارات تعمٌر الصحارى  -طرٌك بهٌج  -الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان إلى / برج العرب المدٌم 

تم تعدٌل  25135135وفً تارٌخ  136162مان عبد المادر خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عدل الى/عادل سلٌ -  164

  -شرق عمارات تعمٌر الصحارى  -طرٌك بهٌج  -العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان إلى / برج العرب المدٌم 

تم تعدٌل العنوان 8  25135135وفً تارٌخ  252162  محمود حمدى عبدالستار سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  165

 لسم -شارع احمد بخٌت  36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  252163حسن محمود عبدالرحٌم ابوشمره ) ابوشمره للدواجن واللحوم المجمده ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم  -العطارٌن  -ش سالمه حجازى  22تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ،  25135135تارٌخ 

تم تعدٌل  25135135وفً تارٌخ  251531سبك لٌده برلم    عبدالمجٌد حسٌن عبدالمجٌد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،   -  161

 لسم  -شاطئ الزهور شارع عبد الفتاح الصبروتى  13.5العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / الكٌلو 

عدٌل العنوان 8 تم ت 25135135وفً تارٌخ  252126عمرو دمحم بدرالدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 6362اودع برلم  -لسم الدخٌله  -شارع البٌطاش الرئٌسى بجوار كشرى التحرٌر  125وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

 دائم اسكندرٌه  252126ولٌد برلم تابع  2513/1/35فى 

تم تعدٌل العنوان 8  25135135ارٌخ وفً ت 252165ضٌاء الدٌن دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم  -الهانوفٌل  -الدراٌسه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبدالجواد عوض 

تم تعدٌل العنوان 8  25135135وفً تارٌخ  252126عمرو دمحم بدر الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -بجوار كشري التحرٌر  -سً شارع البٌطاش الرئٌ 125وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25135135وفً تارٌخ  251645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  -ٌاله شارع العٌادات الشامله بملن احمد عبدالمنعم ف 16العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، إلؽاء الفرع الكائن فى مركز كفر الدوار / 

تم تعدٌل  25135135وفً تارٌخ  251645عبد الرحمن دمحم دمحم نعمان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

  -شارع العٌادات الشامله بملن احمد عبدالمنعم فٌاله  16العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، إلؽاء الفرع الكائن فى مركز كفر الدوار / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135135وفً تارٌخ  252166 احمد دمحم عثمان الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  113

 لسم  -شارع ٌوسؾ الجعرانى  23 -وصؾ الـتأشٌر:   ، جمرن 

العنوان 8 تم تعدٌل  25135135وفً تارٌخ  252164محمود ابراهٌم عبدالحمٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سوق الثالجه خلؾ الوكاله 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135135وفً تارٌخ  252163احمد دمحم زاٌد دمحم الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، اول شارع الجنابٌة متفرع من البرنسٌسة 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135131وفً تارٌخ  252111م صالح حموده عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌ -  116

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش تمسٌم البردوٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25135131وفً تارٌخ  252112احمد دمحم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد عبدالعال  -  111

 لسم  -البٌطاش  -شارع الجدٌد بجوار مٌناء الدخٌله  -ن 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله العنوا

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135131وفً تارٌخ  252115حلٌمه احمد سلطان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -ش رسالن ابوٌوسؾ بحرى  12.5الـتأشٌر:   ، ن 

تم  25135131وفً تارٌخ  135516التجاري الً / دمحم عادل خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم  -  113

لسم  -العجمً  -الراٌسه  -شمة  -تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / طرٌك اسكندرٌة مطروح 

 135516و الممٌد برلم تابع  3216الدخٌلة و المودع برلم 

تم تعدٌل  25135131وفً تارٌخ  135516الخلٌفه للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم عادل خلٌفه دمحم  -  125

لسم الدخٌلة و  -العجمً  -الراٌسه  -شمة  -العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / طرٌك اسكندرٌة مطروح 

 135516د برلم تابع و الممٌ 3216المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135131وفً تارٌخ  135516دمحم عادل خلٌفة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -العجمً  -الراٌسه  -شمة  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / طرٌك اسكندرٌة مطروح 

تم  25135131وفً تارٌخ  121425لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ماهر السعٌد دمحم راشد / السعٌد -  122

 لسم -شارع مستشفى العجمى  2بوابه  2تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم  25135131وفً تارٌخ  121425السعٌد لتجاره السٌارات )ماهر السعٌد دمحم راشد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم -شارع مستشفى العجمى  2بوابه  2تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135131وفً تارٌخ  115452هانً احمد دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -الهانوفٌل  -محل  -شارع جهاد المصري من شارع رضوان  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان 8  25135131وفً تارٌخ  131145اشرؾ على عبد الكرٌم الشما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

ورأس ماله  -منوفٌه ال -السادات  -محور الصناعٌه السابعه  35وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / لطعه 

 ونشاطه / تصنٌع خامات بالستٌن وخراطٌم بالستٌن للرى ومستلزمات الرى -مائه ألؾ جنٌهاً ال ؼٌر 155555

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135151وفً تارٌخ  161451عمر باتع عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط الً / مشؽل مالبس

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135151وفً تارٌخ  111341نصٌر دمحم حسٌن نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 جمركً (تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب خدمات نمل و شحن و الخدمات الجمركٌة ) ماعدا التخلٌص ال

وفً تارٌخ  133234عادل الدٌب ادرٌس عبد المؽٌث ) الدٌب لالستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / ورشة و بٌع تحؾ25135152

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135152ً تارٌخ وف 163552صالح علً دمحم الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135152وفً تارٌخ  163352خمٌس فاروق حسنٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بوٌات و حداٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135153وفً تارٌخ  122315دمحم سامً عبٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر و اضافة نشاط / مستحضرات تجمٌل عطور و كرٌمات و شامبوهات و زٌوت

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135153وفً تارٌخ  113525م   احمد السٌد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  1

 تعدٌل النشاط الً / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135153وفً تارٌخ  132535هانى كمال عبد السالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / بٌع كاوتش

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135153وفً تارٌخ  112241، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهٌر نجم الدٌن محمود مرسى -  3

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تحضٌر و بٌع المشروبات الساخنه و الباردة و الماكوالت الجاهزة ) سندوتشات (

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135154وفً تارٌخ  125352منً عبد المنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 إضافه نشاط / بٌع وتحضٌر المشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135154وفً تارٌخ  34253محمود فوزى محمود عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط 8 25135154وفً تارٌخ  114352رضـــوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد عبد العزٌز  -  12

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و تعدٌل النشاط لٌصبح / لعب اطفال

ؾ تم تعدٌل النشاط 8 وص25135154وفً تارٌخ  123362هدٌر احمد فؤاد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / عموم التصدٌر وتعبئه وتؽلٌؾ وتورٌد المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135151وفً تارٌخ  111121السٌد دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اضافة نشاط / خدمات تلٌفون محمول

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135151وفً تارٌخ  155332د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد رمضان حسنٌن محمو -  15

 التأشٌر:  إضافه نشاط / نمل وشحن دولى

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135153وفً تارٌخ  114261حمدى محمود دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ت موبلٌاتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌدا

تم تعدٌل النشاط 8 25135153وفً تارٌخ  122154عدلى جمعه عبد العزٌز خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تصدٌر

وصؾ  تم تعدٌل النشاط 251351538وفً تارٌخ  136414سمٌر احمد مبرون عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط 8 25135153وفً تارٌخ  136131هانً فاروق حنفً محمود البوشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / ثالجة حفظ خضروات و فاكهة و تعبئة و تؽلٌؾ و حفظ كافة المنتجات الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135115وفً تارٌخ  155343مصطفى جابر احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى/ بٌع ادوات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135115وفً تارٌخ  164242السٌد عبدالمنعم دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / معرض سٌارات

تم تعدٌل النشاط 8 25135111وفً تارٌخ  134511دمحم عبد الحمٌد اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع لطع ؼٌار سٌارات مستعمله

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  124312،  سبك لٌده برلم   اسامه عبد الفتاح دمحم محمود ، تاجر فرد  -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بوفٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 8 25135111وفً تارٌخ  124312اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بوفٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  123342جورج مكرم فهٌم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مصنع حلوٌات بشرط إستصدار التراخٌص الالزمه لذلن

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  112222احمد رزق رٌاض محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت و انشاء و رصؾ الطرق

احمد رزق رٌاض محروس ، تاجر فرد ،   -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الرٌاض للمماوالت و انشاء و رصؾ الطرق  -  21

:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت و انشاء و تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر25135111وفً تارٌخ  112222سبك لٌده برلم   

 رصؾ الطرق

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  132115جابر دمحم احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  131213برلم   مدحت دمحم دمحم على شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  23

 التأشٌر:  إضافه نشاط / مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  121322السٌد فتحى عبد الستار خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتب نمل بسٌارات الؽٌر

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135114وفً تارٌخ  123425بسٌونى دمحم ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بٌع اخشاب مصنعه

شاط 8 تم تعدٌل الن25135114وفً تارٌخ  251212اٌمن صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر:  إضافه / تورٌدات عمومٌه فى مجال ) المعدات الثمٌله (

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135114وفً تارٌخ  165312خالد دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدٌل النشاط إلى / تورٌدات مواد ؼذائٌه للجهات الحكومٌه

تم تعدٌل النشاط 8 25135114وفً تارٌخ  133364اسماعٌل ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم  -  34

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / لوازم تنجٌد واسفنج وتصدٌر

احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم رضوان ،  -إضافه االسم التجارى / مؤسسه احمد اسماعٌل للتصدٌر ولوازم التنجٌد واالسفنج  -  35

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / لوازم 25135114وفً تارٌخ  133364تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 تنجٌد واسفنج وتصدٌر

وفً تارٌخ  122131كدش لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -انور ابراهٌم ابراهٌم كدش دمحم  -  36

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد25135114

 122131ٌده برلم   دمحم انور ابراهٌم ابراهٌم كدش ، تاجر فرد ،  سبك ل -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / كدش للتصدٌر  -  31

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد25135114وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135115وفً تارٌخ  116165احمد على حسن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط 8 25135115وفً تارٌخ  126526هٌم حسٌن الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الستار ابرا -  33

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط / سمكره سٌارات

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135115وفً تارٌخ  136526رجب ابراهٌم اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 النشاط الً / سمكره سٌاراتالتأشٌر:  تعدٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  123425بسٌونى دمحم ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ( 13وكذا المجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  إضافه نشاط / عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135111وفً تارٌخ  141231جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلٌمان احمد سلٌمان ، تا -  42

 ( و بٌع و تصنٌع مواد ؼذائٌة 13و المجموعة  6من المجموعة  36تعدٌل النشاط الً / استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

وفً تارٌخ  141231، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سلٌمان احمد سلٌمان ابراهٌم  -  43

و  6من المجموعة  36تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 25135111

 ( و بٌع و تصنٌع مواد ؼذائٌة 13المجموعة 

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  251145برلم   نجالء خمٌس دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  44

 التأشٌر:  إضافه نشاط / تصنٌع مالبس لدى الؽٌر ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن

وفً تارٌخ  123135 عمرو انور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -عمرو انور عباس دمحم اسماعٌل -  45

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد25135111

 123135عمرو انور للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري الً / عمرو انور عباس دمحم اسماعٌل  -  46

 االستٌراد تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط /25135111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط 8 25135112وفً تارٌخ  131352دمحم ابراهٌم عبد العزٌز احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر:  إضافه نشاط / تصنٌع مستحضرات تجمٌل لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135121وفً تارٌخ  121455هشام خٌري ؼرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  إضافه نشاط / مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135121وفً تارٌخ  133214احمد دمحم عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مماوالت نمل

تم تعدٌل النشاط 8 25135122وفً تارٌخ  113313ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر عبد الفتاح مصطفى اسماعٌل ، تاج -  55

 وصؾ التأشٌر:  إضافه نشاط / مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135122وفً تارٌخ  121523رضة دمحم سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 (13من المجموعة السادسة والمجموعة  36ماعدا الفمرة  التأشٌر:  إضافه نشاط / االستٌراد والتصدٌر)

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135122وفً تارٌخ  132112رفعت فؤاد السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / ورشه تطرٌز جلود ومفروشات

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135124وفً تارٌخ  252134،  سبك لٌده برلم   محمود السٌد دمحم علً الشناوي ، تاجر فرد  -  53

 التأشٌر:  إضافه نشاط / تصنٌع احذٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135124وفً تارٌخ  252133حسن عوض حسن مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 / تصنٌع احذٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلنالتأشٌر:  إضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135124وفً تارٌخ  165123رمضان السٌد رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تورٌد فاكهه بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135125وفً تارٌخ  151642ٌوسؾ لٌون ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تعدٌل النشاط إلى / بٌع مصوؼات ذهبٌه

وفً تارٌخ  151642تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ى / بٌع مصوؼات ذهبٌهتم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط إل25135125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135122وفً تارٌخ  131555على أحمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط إلى / بٌع وتورٌد ادوات كهربائٌه

دٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  تم تع25135122وفً تارٌخ  154251مجدى عزوز بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تعدٌل النشاط إلى/ مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط

مجدى عزوز بكر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجارى إلى / عزوز للمماوالت والتورٌدات  -  65

ل النشاط إلى/ مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  تعد25135122ٌوفً تارٌخ  154251

 النشاط

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135123وفً تارٌخ  115564احمد انور حنفً طنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تشؽٌل وتشكٌل معادن ومماوالت عمومٌه مع جهات ملزمه .

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135123وفً تارٌخ  132143دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرحات السٌد  -  62

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / ادارة كافٌهات

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135131وفً تارٌخ  114144احمد على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 شه نجارهتعدٌل النشاط إلى / ور

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135131وفً تارٌخ  115452هانً احمد دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 تعدٌل النشاط الً / مصنع مالبس جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرٌة (

تم تعدٌل النشاط 8 25135131وفً تارٌخ  121233احمد عبد الرازق عبد المجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

إضافه نشاط / تورٌدات االعمال الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وصٌانتها وبٌع وتورٌد  -وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك الفندلى 

 اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته.

 

تم تعدٌل النشاط 8 25135131وفً تارٌخ  121233احمد عبد الرازق عبد المجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

إضافه نشاط / تورٌدات االعمال الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وصٌانتها وبٌع وتورٌد  -وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك الفندلى 

 اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته.

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135151وفً تارٌخ  252562احمد حسن كامل منسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135152تارٌخ  وفً 125632عادل محمود حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135153وفً تارٌخ  252531عاٌده محمود عبدالاله مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135125وفً تارٌخ  252154احمد طه طه على المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135151وفً تارٌخ  252512حنان صابر على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة 8 تم ت25135151وفً تارٌخ  252523فوزي اسامه فوزي دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135115وفً تارٌخ  252151على حسن حامد حسن جرز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة 8 تم تعدٌل 25135125وفً تارٌخ  252143السٌد دمحم السٌد خلٌفه ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135152وفً تارٌخ  252516منً جابر عبد العزٌز دمحم شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة 8 وصؾ تم تعدٌل نوع 25135152وفً تارٌخ  252532فاٌزه نسٌم كامل ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135153وفً تارٌخ  252536سهام جابر عبدالعلٌم علً حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة 8 تم تعدٌل نوع 25135115وفً تارٌخ  252113مروه موافً علً دمحم موافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135121وفً تارٌخ  252136اشرؾ فوزى اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135125وفً تارٌخ  252155دمحم على دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  252161فٌصل احمد عبد الرحمن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -معوض للتسوٌك العمارى  -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص25135123

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135135وفً تارٌخ  252126عمرو دمحم بدر الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135153وفً تارٌخ  252521زكرٌا دمحم خلٌل زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة ت25135152وفً تارٌخ  252535كارم محمود عبدالرازق سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135114وفً تارٌخ  252153اسامه عبد السالم عوض مراٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة 8 وصؾ تم تعدٌل ن25135122وفً تارٌخ  252145احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135125وفً تارٌخ  252155احمد ابراهٌم احمد طلبه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة 8 تم تعدٌل ن25135122وفً تارٌخ  252151صالح على سلٌمان على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135135وفً تارٌخ  252166احمد دمحم احمد دمحم عثمان الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135153وفً تارٌخ  252512مسعد عبدالفتاح علً عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135114وفً تارٌخ  252151دمحم احمد مرسى هرٌدى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135116وفً تارٌخ  252124اسالم دمحم شحاته دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  252122نورهان عبدالمنعم دمحم مصطفى منفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صٌدلٌه د/ نورهان منفى  -  21

 كة 8 وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشر25135116

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135122وفً تارٌخ  252133حماده احمد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

شركة تم تعدٌل نوع ال25135151وفً تارٌخ  252511دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135115وفً تارٌخ  252152كرٌم سعٌد زكى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135112وفً تارٌخ  252133حسن عوض حسن مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135125وفً تارٌخ  252142ابوبكر محمود على بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135151وفً تارٌخ  252563اسالم احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135154وفً تارٌخ  125352منى عبد المنعم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135115وفً تارٌخ  252153دمحم توبه عطٌه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135116وفً تارٌخ  252113صطفً دمحم ابوضٌؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135111وفً تارٌخ  252122دمحم عباس علً مسعود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135124وفً تارٌخ  252143مود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا ٌحٌى مح -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135135وفً تارٌخ  252165ضٌاء الدٌن دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25135114وفً تارٌخ  122165السٌد ) المختار ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جمعه مختار مرسً  -  45

 تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135114وفً تارٌخ  252152احمد مصطفى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25135152وفً تارٌخ  252511عم عبد الممصود عبد الؽنً عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المن -  42

 تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135154وفً تارٌخ  252524دمحم عصام دمحم دمحم شرارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135115وفً تارٌخ  252114احمد ابراهٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135121وفً تارٌخ  252135دمحم احمد دمحم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135124وفً تارٌخ  252142احمد رفعت احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135135وفً تارٌخ  252163احمد دمحم زاٌد دمحم الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135131وفً تارٌخ  252111م صالح حموده عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلٌ -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25135131وفً تارٌخ  252112احمد دمحم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد عبدالعال  -  43

 الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135151وفً تارٌخ  252515فتحى اشرؾ فتحى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135152وفً تارٌخ  252514محمود احمد رضوان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135151وفً تارٌخ  252526احمد ابراهٌم دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135111وفً تارٌخ  252123اٌمان خمٌس السٌد عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135125وفً تارٌخ  252141صام حمدى دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25135151وفً تارٌخ  252521عبدالرحمن محمود اسماعٌل علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25135152وفً تارٌخ  252531ناصر احمد احمد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدي -  56

 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25135116وفً تارٌخ  252112الملٌجى السٌد خالد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الملٌجى  -  51

 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135125وفً تارٌخ  252152دمحم ابوالعال صابر احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135123وفً تارٌخ  252165حسٌن رمضان حسٌن لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25135152وفً تارٌخ  252515ت حربى على حسٌن الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌرف -  65

 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135115وفً تارٌخ  252154احمد مختار حسن دمحم الشبٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135114وفً تارٌخ  252112لسالم على عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد ا -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135114وفً تارٌخ  252111دمحم على عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135121وفً تارٌخ  252131مان عبدالنبى عثمان سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عث -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135151وفً تارٌخ  252522دمحم على شحاته حسن البطٌخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135153وفً تارٌخ  252522ابر دمحم علً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ج -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135116وفً تارٌخ  252111ٌاسر محمود عبدالرحمن ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135111وفً تارٌخ  252126درالدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو دمحم ب -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25135111وفً تارٌخ  252135اٌمان طه مصطفً حسن جاد المولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135124وفً تارٌخ  252146دمحم عبدالؽنى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135153وفً تارٌخ  252513سامح دمحم فٌصل سالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

حسام احمد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ه اإلسم التجارى / الحسام لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه إضاف -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص25135154وفً تارٌخ  252525

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135154وفً تارٌخ  252525حسام احمد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25135116وفً تارٌخ  252121دمحم السٌد رجب ابراهٌم عطوة عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135111تارٌخ  وفً 252132احمد عبدالمنعم عبدالؽنى رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135112وفً تارٌخ  252134محمود السٌد دمحم علً الشناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135135ً تارٌخ وف 252164محمود ابراهٌم عبدالحمٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135131وفً تارٌخ  252115حلٌمه احمد سلطان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25135153وفً تارٌخ  252532سلوى دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مكتب سلوى للتورٌدات  -  13

 نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135111وفً تارٌخ  252155شرٌؾ دمحم دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  252115صابر محمود منصور صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صالح لتجمٌع مخلفات البالستٌن  -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص25135114

ارٌخ وفً ت 252115صابر محمود منصور صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عدل الى/ صالح لتصنٌع البالستٌن  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص25135114

تم تعدٌل نوع 25135124وفً تارٌخ  252145احمد دمحم ابراهٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -االمٌن للتصدٌر  -  23

 الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25135125وفً تارٌخ  252153   مؤمن مصطفى عبدالعزٌز دمحم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  24

 الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ 25135123وفً تارٌخ  252153احمد حمدى مرسى اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135153فً تارٌخ و 252525سمر شولً حامد السنجاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135154وفً تارٌخ  252523مى منٌر حلٌم جوهر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  252534سبك لٌده برلم     دمحم مصطفى كامل الجاوٌش ، تاجر فرد ، -الجاوٌش لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص25135152

تم 25135116وفً تارٌخ  252123عماد حسنى فوزى ٌسى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمصه عماد  -  23

 تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135111وفً تارٌخ  252125فرد ،  سبك لٌده برلم    سالى فتحى دمحم عبدالرحمن ، تاجر -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 8 25135135وفً تارٌخ  252162محمود حمدى عبدالستار سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  252163ه للدواجن واللحوم المجمده ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن محمود عبدالرحٌم ابوشمره ) ابوشمر -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة 8 وصؾ التأشٌر: خاص25135135تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / الفجر االعمال  111341تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135151،  فى تارٌخ :   -  1

 النمل و الخدمات الجمركٌة  

اري الً / عمرو دمحم الى: تعدٌل االسم االتج 123155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135153،  فى تارٌخ :   -  2

 عزام كار للرحالت و خدمات اللٌموزٌن   -سٌد عزام 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / مٌدٌكال  122315تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135153،  فى تارٌخ :   -  3

 سنتر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / الراعً  251544برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة25135153،  فى تارٌخ :   -  4

 الصالح موتورز  

 الى: إضافه السمه التجارٌه / اورنج موباٌل   123555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135151،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / الدمحمٌه   115253م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل25135152،  فى تارٌخ :   -  6

الى: إضافه اإلسم التجارى / الحسام لتعبئه  252525تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135115،  فى تارٌخ :   -  1

 حسام احمد السٌد عبدهللا   -وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه 

 Alالى: إضافه السمه التجارٌه / السراٌا  252525شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ25135115،  فى تارٌخ :   -  2

saraya   

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / التراث  132115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  3

 للمماوالت العمومٌه  

 -الى: اضافة السمة التجارٌة / ار ام للنمل  121322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  15

 (R.M   ) 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  112222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  11

 احمد رزق رٌاض محروس   -ت و انشاء و رصؾ الطرق الرٌاض للمماوال

الى: إضافه االسم التجارى / مؤسسه احمد  133364تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135114،  فى تارٌخ :   -  12

 احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم رضوان   -اسماعٌل للتصدٌر ولوازم التنجٌد واالسفنج 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / كدش  122131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135114:  ،  فى تارٌخ  -  13

 دمحم انور ابراهٌم ابراهٌم كدش   -للتصدٌر 

 الى: تعدلت الى/ كول فنت للتورٌدات   252112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135116،  فى تارٌخ :   -  14

الى: تعدٌل االسم التجارى إلى / سمٌر  166615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135116،  فى تارٌخ :   -  15

 داوود بطرس روفائٌل  

الى: إضافه السمه التجارٌه / سنجاب لبٌع  251145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  16

   SENGABالمالبس وتصنٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: التاج الدمشمى   251325تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  11

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / الندان  123135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  12

   LANDANللتصدٌر 

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / عمرو  123135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  13

 عمرو انور للتصدٌر   -انور عباس دمحم اسماعٌل 

الً / الٌجانس  الى: تعدٌل السمة التجارٌة 113316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  25

 تاتش  

الى: إضافه السمه التجارٌه / الجنرال  133214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135121،  فى تارٌخ :   -  21

 لمماوالت النمل  

/ التموى  الى: تعدٌل السمه التجارٌه 113313تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135122،  فى تارٌخ :   -  22

 للتورٌدات العمومٌه والخدمات البترولٌه والمماوالت العمومٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / المركز  121523تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135122،  فى تارٌخ :   -  23

 الهندسً للتورٌدات الصناعٌه واالستٌراد والتصدٌر  

الى: إضافه السمه التجارٌه / الفراعنه  151642تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135125 ،  فى تارٌخ :  -  24

 للمجوهرات  

الى: تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ  151642تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135125،  فى تارٌخ :   -  25

 لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات (  

 -الى: عدل الى/ صالح لتصنٌع البالستٌن  252115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135125فى تارٌخ :   ،  -  26

 صابر محمود منصور صالح  

 الى: سوا  لخدمات المحمول   251523تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135125،  فى تارٌخ :   -  21

الى: تعدٌل االسم التجارى إلى / عزوز  154251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135122: ،  فى تارٌخ   -  22

 مجدى عزوز بكر سلٌمان   -للمماوالت والتورٌدات 

الى: إضافه السمه التجارٌه / المزاٌا  252125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135123،  فى تارٌخ :   -  23

 الحبار  ل

الى: إضافه السمه التجارٌه / كافٌترٌا  125336تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135135،  فى تارٌخ :   -  35

 لمرٌن  

 الى: إضافه السمه التجارٌه / استدٌو فٌٌنا   252126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135135،  فى تارٌخ :   -  31

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / مؤسسه  122531تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135135،  فى تارٌخ :   -  32

 روما  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / لفلً بٌبً   115452تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135131،  فى تارٌخ :   -  33

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 126543برلم       25135111محمود عنتر محمود دمحم   ، تارٌخ :  -  1

 136235برلم       25135116اشرؾ دمحم عبد الحمٌد علوان   ، تارٌخ :  -  2

 136235برلم       25135116هدي فتحً فتح هللا مرسً ادرٌس   ، تارٌخ :  -  3

 136235برلم       25135116اشرؾ دمحم عبد الحمٌد علوان   ، تارٌخ :  -  4

 136235برلم       25135116هدي فتحً فتح هللا مرسً ادرٌس   ، تارٌخ :  -  5

 166615برلم       25135116سمٌر داوود بطرس روفائٌل   ، تارٌخ :  -  6

 166615برلم       25135116سمٌر داوود بطرس روفائٌل   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25135151، وفى تارٌخ    155155سامٌه احمد عبدالهادى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

ة و تم فسخ الشرك -ؼٌر ثبات التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر  2513/5/2محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌا

تم    25135151، وفى تارٌخ    155155سامٌه احمد عبدالهادى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

   25135114، وفى تارٌخ    112253رلم : مٌنا بشرى جورج وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها ب-الفادى للتورٌدات   - 3

توثٌك اسكندرٌة  2513و لسنة  552مصدق علً تولٌعاته برلم  2516/3/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -النموذجً 

 

تم    25135115، وفى تارٌخ    153452جمال الدٌن عنتر فرؼلً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

مكتب توثٌك  2555ط لسنة  6231مصدق علً تولٌعاته برلم  2555/2/11محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -اسكندرٌة ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه 

تم محو/شطب السجل     25135112، وفى تارٌخ    133412احمد دمحم حماد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

تم فسخ  -شركات ؼرب اسكندرٌة و مشهر عنه  2513لسنة  131ملخصه مسجل برلم  2513/6/2بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

دوده (  ، ذات مسئولٌة محدودة  شركه ماجدكو للهندسه واالنشاءات ) مهندس / اسحك جرٌس وشركاه شركه ذات مسئولٌه مح   - 6

 تم محو/شطب السجل  وضع الشركه تحت التصفٌه   25135121، وفى تارٌخ    124413سبك لٌدها برلم : 

، وفى تارٌخ    111512شركة االسكندرٌة لالستٌراد والتصدٌر ممدوح وعمرو حسان  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 جل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً تم محو/شطب الس   25135121

، وفى تارٌخ    111512شركة االسكندرٌة لالستٌراد والتصدٌر ممدوح وعمرو حسان  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً    25135121

   153265رٌد سى لعموم االستٌراد و التصدٌر و التخزٌن عصام راشد بسٌونى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً    25135124، وفى تارٌخ 

، وفى تارٌخ    131136ك لٌدها برلم : اٌمان ٌونس عطٌه وشرٌكتها لٌلى عبد المنعم دمحم  ، شركة تضامن  سب   - 15

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً    25135124

تم محو/شطب    25135125، وفى تارٌخ    125231على عبدالعزٌز وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 بإسم/ دمحم على دمحم عبدالعزٌزالسجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً وأصبحت منشأة فردٌه 

تم    25135125، وفى تارٌخ    125231دمحم علً دمحم عبد العزٌز وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً وأصبحت منشأة فردٌه بإسم/ دمحم على دمحم عبدالعزٌز

تم محو/شطب    25135125، وفى تارٌخ    125231اه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : على عبدالعزٌز وشرك   - 13

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً وأصبحت منشأة فردٌه بإسم/ دمحم على دمحم عبدالعزٌز

تم    25135125ٌخ ، وفى تار   125231دمحم علً دمحم عبد العزٌز وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً وأصبحت منشأة فردٌه بإسم/ دمحم على دمحم عبدالعزٌز

تم محو/شطب    25135123، وفى تارٌخ    155452دمحم حسٌن دمحم حسٌن و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

توثٌك اسكندرٌة النموذجً  2513/1/22م فً  1353مصدق علً تولٌعاته برلم  2513/1/1السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -

تم محو/شطب    25135123، وفى تارٌخ    155452دمحم حسٌن دمحم حسٌن و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 تها نهائٌاالسجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌ

تم    25135123، وفى تارٌخ    156354احمد عاطؾ دمحم عمر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً 

 تم   25135123، وفى تارٌخ    156354احمد عاطؾ دمحم عمر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25135123، وفى تارٌخ    152225الؽرٌب العطار وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاً 



 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

حٌم محمود عبد الرحٌم ابو شمرة و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها عبد الر -شركة ابو شمرة لتجارة و تصنٌع اللحوم    - 25

ملخصه مسجل  2513/3/24تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25135135، وفى تارٌخ    131654برلم : 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2513لسنة  112برلم 

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال 8  25135151وفً تارٌخ   ، 122522رامى احمد جالل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

وفً  122522شركه ابراهٌم على ابراهٌم او النجا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/ -  2

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135151تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال 8  25135151تارٌخ   ،وفً  122522رامى احمد جالل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

وفً  122522تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/شركه ابراهٌم على ابراهٌم او النجا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   555555.555ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال 8 وص 25135151تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25135152وفً تارٌخ   ، 132652رانٌا مراد فهٌم بولس و شركاؤها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1535555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  121155م عبد الحمٌد عصمت وشرٌكه احمد عبد الحمٌد عبد الحلٌم صالح شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،حسا -  6

 جنٌه   355555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135152تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال  25135151وفً تارٌخ   ، 125555ها برلم ،اسالم عامر على على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌد -  1

 جنٌه   8155555.555 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25135151وفً تارٌخ   ، 125555اسالم عامر على على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   155555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

وفً تارٌخ    154466مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم عبد السالم السٌد وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   45555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135153،

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم عبدالسالم وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  15

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135153وفً تارٌخ   ، 154466،

 جنٌه   45555.555،

وفً تارٌخ    154466 عبد السالم السٌد وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم -  11

 جنٌه   45555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135153،

شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم عبدالسالم وشركاه (  -  12

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135153وفً تارٌخ   ، 154466،

 جنٌه   45555.555،

دمحم احمد دٌاب و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة دٌاب للورق و الكرتون  -  13

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135111وفً تارٌخ   ، 145511،

 جنٌه   5555.555،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال 8  25135111وفً تارٌخ   ، 145511ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد محمود دٌاب وشركا -  14

 جنٌه   5555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مٌنا فوزي حنا و شركاه ) سوبر ماركت السالم ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -ورثة فوزي حنا عبد المالن  -  15

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135114وفً تارٌخ   ، 255211،

 جنٌه   55555.555،

تم تعدٌل رأس المال 8  25135115وفً تارٌخ   ، 115211دمحم  نبٌل طراد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   2555555.555صبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

وفً  115211تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اٌهاب دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135115تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال 8  25135115وفً تارٌخ   ، 115211دمحم  نبٌل طراد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  115211سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اٌهاب دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد و شركاه توصٌة ب -  13

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135115تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    123323جبرٌل للمالبس المطنٌة ) شرٌؾ جبرٌل عبد الرازق و شرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135111،

تم تعدٌل رأس  25135111وفً تارٌخ   ، 112425شركة العامرٌة لتكرٌر البترول شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   613214555.555،المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس  25135112وفً تارٌخ   ، 112425شركة العامرٌة لتكرٌر البترول شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   215331555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25135121وفً تارٌخ   ، 163156، سبك لٌدها برلم ،عادل السٌد احمد ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن   -  23

 جنٌه   255555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    163156عدل االسم التجارى للشركه الى )على دمحم على دمحم صالح وشرٌكه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135121،

تم تعدٌل رأس  25135121وفً تارٌخ   ، 163156عادل السٌد احمد ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   255555.555،المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

وفً  163156عدل االسم التجارى للشركه الى )على دمحم على دمحم صالح وشرٌكه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135121تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25135121وفً تارٌخ   ، 163156براهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عادل السٌد احمد ا -  21

 جنٌه   255555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    163156،عدل االسم التجارى للشركه الى )على دمحم على دمحم صالح وشرٌكه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  22

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135121،

عنهم / دمحم متولى متولى عمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ،  -تعدٌل اإلسم التجارى لٌصبح / ورثه متولى متولى عمر خطاب  -  23

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25135124ارٌخ   ،وفً ت 44325سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   14555.555مالها ،

تم تعدٌل رأس  25135124وفً تارٌخ   ، 44325متولً متولً عمر خطاب وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   14555.555أس مالها ،المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    44325ورثة متولً متولً عمر خطاب هانم عبد العزٌز الجداوي و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   14555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135124،

تم  25135125وفً تارٌخ   ، 251461ن علً ٌسن علً عمر و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اٌم -الكارما  -  32

 جنٌه   115555.555تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عدٌل رأس المال 8 وصؾ تم ت 25135125وفً تارٌخ   ، 162415بركات وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25135125وفً تارٌخ   ، 162415بركات وشركاه للتجاره والتوزٌع توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   25555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    162415بركات وشركاه للتجاره والتورٌدات واعمال النظافه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   25555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135125،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ   ، 51252لم ،دمحم احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -  36

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ   ، 51252فول دمحم احمد شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   155555.555ٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال  25135122وفً تارٌخ   ، 51252فول دمحم احمد السمان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   8155555.555 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / )  -  33

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135122وفً تارٌخ   ، 51252برلم ،

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ   ، 51252دمحم احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ   ، 51252فول دمحم احمد شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   155555.555س مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال  25135122وفً تارٌخ   ، 51252فول دمحم احمد السمان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   8155555.555 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  43

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135122وفً تارٌخ   ، 51252برلم ،

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ   ، 51252د وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم احم -  44

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ال 8 وصؾ تم تعدٌل رأس الم 25135122وفً تارٌخ   ، 51252فول دمحم احمد شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25135122وفً تارٌخ   ، 51252فول دمحم احمد السمان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   8155555.555 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  41

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135122وفً تارٌخ   ، 51252برلم ،

 جنٌه   155555.555،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال  25135122وفً تارٌخ   ، 151221عبدالسٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، دمحم عبدالتام -  42

 جنٌه   83555.555 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس المال 8 تم تعدٌ 25135122وفً تارٌخ   ، 151221دمحم احمد فراج و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 151221دمحم احمد فراج و محمود احمد فراج و شركاهم ) ورثة المرحوم دمحم عبد التام ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   3555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعد 25135122وفً تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    151221تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / خٌرى دمحم عبد التام وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135122،

تم تعدٌل رأس  25135122وفً تارٌخ   ، 151221 عبدالتام عبدالسٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم -  52

 جنٌه   3555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 8  25135122وفً تارٌخ   ، 151221دمحم احمد فراج و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   3555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

دمحم احمد فراج و محمود احمد فراج و شركاهم ) ورثة المرحوم دمحم عبد التام ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  54

التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ   ، 151221،

 جنٌه   3555.555،

وفً تارٌخ    151221تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / خٌرى دمحم عبد التام وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135122،

وفً  122425شركه المهندسان طارق السبعاوى ودمحم السبعاوى للهندسه والمماوالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135122تارٌخ   ،

اوالت ) المهندسان طارق السبعاوى ودمحم السبعاوى ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم شركه السبعاوى للهندسه والمم -  51

تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25135122وفً تارٌخ   ، 122425،

 جنٌه   2555555.555،

تم تعدٌل رأس  25135135وفً تارٌخ   ، 132632رلم ،عمرو احمد مصطفى دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  52

 جنٌه   13555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    132632تعدٌل االسم التجارى / عمرو احمد مصطفى دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   13555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال 8 25135135،

تم  25135135وفً تارٌخ   ، 134535جالل عبد السالم دمحم عبد الوهاب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   45555.555تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25256مصنع سارا للجلود توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ٌعدل االسم التجارى الى/ جٌزٌل جورج سارا وشرٌكٌهما -  61

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135131وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل  25135131وفً تارٌخ   ، 25256وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ت GOREGES SARAجورج سارا وشركاه  -  62

 جنٌه   55555.555رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25135131وفً تارٌخ   ، 25256مصنع سارا للجلود جورج سارا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   55555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس 

تم تعدٌل رأس  25135131وفً تارٌخ   ، 25256سارا وشركاه مصنع سارا للجلود توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   55555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25256مصنع سارا للجلود توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ٌعدل االسم التجارى الى/ جٌزٌل جورج سارا وشرٌكٌهما -  65

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135131وفً تارٌخ   ،

وفً  25256مصنع سارا للجلود توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -رة و شركائهمٌعدل االسم التجارى الى / كرٌم و سا -  66

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135131تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25135131ٌخ   ،وفً تار 122551خالد احمد عبد الحمٌد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   1555555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  122551تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/ " اٌناس عبد الحمٌد وشرٌكها " توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ 25135131تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25135131وفً تارٌخ   ، 122551خالد احمد عبد الحمٌد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   1555555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  122551ل االسم التجارى للشركه لٌصبح/ " اٌناس عبد الحمٌد وشرٌكها " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌ -  15

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135131تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25135131وفً تارٌخ   ، 255255اشرؾ حسن دمحم حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   255555.555المال 8 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  115234برون مختار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احمد م -  1

ناصٌة المنشٌة الجدٌدة المنطمة الصناعٌه بحوض بحٌرة مرٌوط نمره  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / لطعه االرض الكائن 

متر مربع نفس ؼرض الشركة و  3523.32و البالػ مساختها االجمالٌه  545/  345التابعه لمسم محرم بن و لوحه مساحٌه  2

 543اودع برلم 

وفً تارٌخ  115234تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد مبرون مختار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

ناصٌة المنشٌة الجدٌدة المنطمة  -عه االرض الكائن تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / لط 25135152

 3523.32و البالػ مساختها االجمالٌه  545/  345التابعه لمسم محرم بن و لوحه مساحٌه  2الصناعٌه بحوض بحٌرة مرٌوط نمره 

 543متر مربع نفس ؼرض الشركة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  115234برلم     احمد مبرون مختار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها -  3

خارج زمام ( بمساحة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / المنشٌة الجدٌدة محرم بن ) بحوض بحٌرة مرٌوط نمره 

 دائم 115234و لٌد برلم تابع  5423و ذلن لؽرض تنصٌع الموبٌلٌا و اودع برلم  2م 465لدرها 

وفً تارٌخ  115234تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد مبرون مختار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / المنشٌة الجدٌدة محرم بن ) بحوض بحٌرة مرٌوط  25135152

 دائم 115234و لٌد برلم تابع  5423و ذلن لؽرض تنصٌع الموبٌلٌا و اودع برلم  2م 465خارج زمام ( بمساحة لدرها  2نمره 

تم تعدٌل العنوان  25135152وفً تارٌخ  132652رانٌا مراد فهٌم بولس و شركاؤها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

درسة شٌرٌن الخاصه اخر شارع لهوة السوهاجً و سور اكتوبر خلؾ م 86 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / بالعمار الكائن 

 لسم -مدرسة شٌرٌن 

تم تعدٌل العنوان 8  25135152وفً تارٌخ  142223احمد طلعت دمحم انور وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

شفاؾ ام  12طرٌك العمبه نمره حالٌا وحوض  25سابماو22وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / حوض عزبه جابر طه نمرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌد  5662لسم العامرٌة ونشاطه/ صناعة وطباعة الكراس ومدٌره /احمد طلعت دمحم واودع برلم -بناحٌة ام زؼٌو  4555/ 1زؼٌو 

 دائم 142223تابع 

لعنوان 8 تم تعدٌل ا 25135153وفً تارٌخ  131331شرٌؾ احمد حسٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 لسم -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -( ابراج المطن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / برج ) ب 

تم تعدٌل العنوان  25135153وفً تارٌخ  131331احمد شولى كامل عزب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 لسم -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -( ابراج المطن  81 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / برج ) ب 

تم تعدٌل العنوان 8  25135153وفً تارٌخ  131331شرٌؾ احمد حسٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 لسم -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -( ابراج المطن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / برج ) ب 

تم تعدٌل  25135153وفً تارٌخ  131331لى كامل عزب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احمد شو -  15

 لسم -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -( ابراج المطن  1العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / برج ) ب 

وفً  123323كة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    جبرٌل للمالبس المطنٌة ) شرٌؾ جبرٌل عبد الرازق و شرٌكه ( ، شر -  11

نجع عبدالرواؾ خلؾ  -تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان لٌصبح / شارع الكابالت  25135111تارٌخ 

 لسم  -السنترال بملن / صباح محمود امٌن 

عبدهللا احمد احمد الصٌرفً و شركاه ، شركة تضامن ،   -شركة الظافر لنمل الموبٌلٌات و البضائع بالسٌارات لجمٌع الجهات  -  12

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع بورسعٌد  25135112وفً تارٌخ  252565سبك لٌدها برلم    

 محافظة -باب الشعرٌة و نشاطه / نمل الموبلٌات و البضائع بالسٌارات  533رلم 

 125161على مسعد احمد فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عجمى ستار  -للجمله  اسواق فتح هللا -  13

شارع  -بالدور االرضً  A2تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المحل رلم  25135112وفً تارٌخ 

 1362م بمساحة اجمالٌة  125م  15المول بواجهتٌن علً شارعٌن االشراؾ حً ثان طنطا و المطل علً البهو الرئٌسً و مدخل 

 -و تعٌٌن السٌد / هٌثم دمحم مفرح عطٌه دروٌش مدٌرا للفرع  2م

تم تعدٌل العنوان 8  25135121وفً تارٌخ  124353اشرؾ زكرٌا السٌد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 لسم  -خلؾ مخازن حسن عالم  -مرؼم بحرى  -ن لٌصبح / طرٌك االسكندرٌه الصحراوى وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوا

تم تعدٌل العنوان 8  25135121وفً تارٌخ  124353اشرؾ زكرٌا السٌد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 لسم  -خلؾ مخازن حسن عالم  -بحرى  مرؼم -وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان لٌصبح / طرٌك االسكندرٌه الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  135342فرٌد موسى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 مٌدان التحرٌر لسم 23بالعمار  1الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ،  25135122وفً تارٌخ  135342م    الٌوجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برل -  11

 مٌدان التحرٌر لسم 23بالعمار  1الؽاء الفرع الكائن المحل رلم 

تم  25135124وفً تارٌخ  252552خالد عبداللطٌؾ حسن عبدالوهاب و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 لسم  -شارع زاوٌه الملعى متفرع من شارع النصر  5لـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه إلى / تعدٌل العنوان 8 وصؾ ا

وفً  252552تعدٌل اسم الشركه إلى / خالد عبداللطٌؾ حسن عبدالوهاب وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

شارع زاوٌه الملعى متفرع من شارع  5ز الشركه إلى / تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مرك 25135124تارٌخ 

 لسم  -النصر 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252دمحم احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم 51252

سم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها تعدٌل اال -  23

شارع  16تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن /  25135122وفً تارٌخ  51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شكور 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252دمحم احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -شارع انطونٌادس  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252د برلم تابع و لٌ 6225

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -شارع انطونٌادس  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع  -شارع انطونٌادس  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 مدائ 51252و لٌد برلم تابع  6225برلم 

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  21

شارع  2تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم  25135122وفً تارٌخ  51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم لسم العطارٌن  -انطونٌادس 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252دمحم احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص لسم العطارٌن و نشاطه /  -شارع حسٌن فضالً  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226بالشركة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

ارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص لسم العط -شارع حسٌن فضالً  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226بالشركة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز  -ع حسٌن فضالً شار 3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226الخاص بالشركة و اودع برلم 

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  31

شارع حسٌن  3تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن /  25135122فً تارٌخ و 51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص بالشركة و اودع برلم  -فضالً 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252لم    دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها بر -  32

 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وان 8 تم تعدٌل العن 25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم 51252

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  35

شارع  16تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن /  25135122وفً تارٌخ  51252لم    بر

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شكور 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -شارع انطونٌادس  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -شارع انطونٌادس  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع  -شارع انطونٌادس  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225برلم 

مان و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد الس -  33

شارع  2تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم  25135122وفً تارٌخ  51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -انطونٌادس 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252د وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم احم -  45

لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص  -شارع حسٌن فضالً  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226بالشركة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص  -شارع حسٌن فضالً  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252ابع و لٌد برلم ت 6226بالشركة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز  -شارع حسٌن فضالً  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226ع برلم الخاص بالشركة و اود

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  43

شارع حسٌن  3 تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 25135122وفً تارٌخ  51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص بالشركة و اودع برلم  -فضالً 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16للشركة ممر اداري كائن / الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

 دائم

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع شكور  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

و لٌد برلم تابع  6224لعطارٌن و اودع برلم لسم ا -شارع شكور  16وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة ممر اداري كائن / 

 دائم 51252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  41

شارع  16للشركة ممر اداري كائن / تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  25135122وفً تارٌخ  51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6224لسم العطارٌن و اودع برلم  -شكور 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -ونٌادس شارع انط 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -ٌادس شارع انطون 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع  -انطونٌادس  شارع 2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225برلم 

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  51

شارع  2دٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / برلم تم تع 25135122وفً تارٌخ  51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6225لسم العطارٌن و نشاطه / نفس ؼرض الشركة و اودع برلم  -انطونٌادس 

لعنوان 8 وصؾ تم تعدٌل ا 25135122وفً تارٌخ  51252دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص  -شارع حسٌن فضالً  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226بالشركة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص  -شارع حسٌن فضالً  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226بالشركة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 8  25135122وفً تارٌخ  51252فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز  -شارع حسٌن فضالً  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / 

 دائم 51252ٌد برلم تابع و ل 6226الخاص بالشركة و اودع برلم 

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  55

شارع حسٌن  3تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن /  25135122وفً تارٌخ  51252برلم    

 دائم 51252و لٌد برلم تابع  6226لسم العطارٌن و نشاطه / مخبز شامً لتصنٌع الخبز الخاص بالشركة و اودع برلم  -الً فض

وفً تارٌخ  113523ثروت جروب انترناشٌونال ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ماجد مصطفى ثروت وشركاة  -  56

 لسم  -سبورتنج  -طرٌك الجٌش  62:   ، تعدٌل عنوان الشركه لٌصبح / تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر 25135135

وفً تارٌخ  113523ثروت جروب انترناشٌونال ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ماجد مصطفى ثروت وشركاة  -  51

 لسم  -سبورتنج  - طرٌك الجٌش 62تم تعدٌل العنوان 8 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه لٌصبح /  25135135

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

( لتصبح /   3نوسكو شركه مساهمه مصرٌة ، شركة مساهمة  تعدٌل المادة )  -الشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى البحار -  1

نهرى  والجوى وذلن داخل جمهورٌه مصر العربٌه وخارجها و لها مزاوله كافه خدمات الشحن و التفرٌػ والنمل البحرى وال  - 1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى سبٌل ذلن  امتالن واستئجار وتاجٌر معدات النمل بانواعها واالالت ومعداتها الالزمه  لتحمٌك اؼراضها والمٌام باعمال الوكالة 

رٌػ و التخزٌن و الفرز و التصنٌؾ و التخلٌص المٌام بعملٌات التف-  - 2البحرٌه وتمثٌل مالن  السفن فى حدود المسموح به لانونا 

وفً تارٌخ  112225مزاولة كافة نشاط التخزٌن و ،  سبك لٌدها برلم    - 3الجمركً و كافة العملٌات المرتبطة بها 

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25135151

( لتصبح /   3ه مساهمه مصرٌة ، شركة مساهمة  تعدٌل المادة ) نوسكو شرك -الشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى البحار -  2

مزاوله كافه خدمات الشحن و التفرٌػ والنمل البحرى والنهرى  والجوى وذلن داخل جمهورٌه مصر العربٌه وخارجها و لها   - 1

حمٌك اؼراضها والمٌام باعمال الوكالة فى سبٌل ذلن  امتالن واستئجار وتاجٌر معدات النمل بانواعها واالالت ومعداتها الالزمه  لت

المٌام بعملٌات التفرٌػ و التخزٌن و الفرز و التصنٌؾ و التخلٌص -  - 2البحرٌه وتمثٌل مالن  السفن فى حدود المسموح به لانونا 

ارٌخ وفً ت 112225مزاولة كافة نشاط التخزٌن و ،  سبك لٌدها برلم    - 3الجمركً و كافة العملٌات المرتبطة بها 

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25135151

نوسكو شركه مساهمه مصرٌة ، شركة مساهمة  المستودعات بالموانً  -الشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى البحار -  3

و بصفة خاصة بالنسبة  تمدٌم خدمات التموٌن و االعاشة و اٌجار المعدا ت و غ ٌرها من الخدمات المرتبطة بها - 4المصرٌة  

صٌانة مكونات   - 6صٌانة المعدات الثمٌلة و معدات تحرٌن التربة  - 5للمشروعات التً تعمل فً مجال التنمٌب عن البترول 

المٌام باعمال الوكاله التجارٌة  - 1للمشروعات الصناعٌة خصوصا معدات محطات تنمٌة مٌاة الشرب و محطات الصرؾ الصحً 

حلٌة و االجنبٌة و بصفة خاصة الشركات التً تعمل فً مجال البترول و التنمٌب عنه فً جمهورٌة ،  سبك لٌدها عن الشركات الم

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25135151وفً تارٌخ  112225برلم   

ساهمة  المستودعات بالموانً نوسكو شركه مساهمه مصرٌة ، شركة م -الشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى البحار -  4

تمدٌم خدمات التموٌن و االعاشة و اٌجار المعدا ت و غ ٌرها من الخدمات المرتبطة بها و بصفة خاصة بالنسبة  - 4المصرٌة  

صٌانة مكونات   - 6صٌانة المعدات الثمٌلة و معدات تحرٌن التربة  - 5للمشروعات التً تعمل فً مجال التنمٌب عن البترول 

المٌام باعمال الوكاله التجارٌة  - 1روعات الصناعٌة خصوصا معدات محطات تنمٌة مٌاة الشرب و محطات الصرؾ الصحً للمش

عن الشركات المحلٌة و االجنبٌة و بصفة خاصة الشركات التً تعمل فً مجال البترول و التنمٌب عنه فً جمهورٌة ،  سبك لٌدها 

 دٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمةتم تع25135151وفً تارٌخ  112225برلم   

التورٌدات  - 2 -نوسكو شركه مساهمه مصرٌة ، شركة مساهمة  مصر العرٌبة  -الشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى البحار -  5

ٌن و اللوائح و االستٌراد و التصدٌر بصفه عامه و لبول الوكاالت التجارٌة ) مع مراعات احكام الموان - 3 -العامه و التجارة 

وفً تارٌخ  112225المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25135151

التورٌدات  - 2 -اهمة  مصر العرٌبة نوسكو شركه مساهمه مصرٌة ، شركة مس -الشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى البحار -  6

االستٌراد و التصدٌر بصفه عامه و لبول الوكاالت التجارٌة ) مع مراعات احكام الموانٌن و اللوائح و  - 3 -العامه و التجارة 

ٌخ وفً تار 112225المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25135151

احمد مبرون مختار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع موبٌلٌات للشركة لٌصبح ؼرض الشركة / عموم  -  1

وفً تارٌخ  115234االستٌراد و التصدٌر و تنصٌع الموبٌلٌات و تجارة الذهب بالجمله ) سبائن ذهبٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135152

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد مبرون مختار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع موبٌلٌات للشركة لٌصبح  -  2

مله ) سبائن ذهبٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   ؼرض الشركة / عموم االستٌراد و التصدٌر و تنصٌع الموبٌلٌات و تجارة الذهب بالج

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135152وفً تارٌخ  115234

اسالم عامر على على وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و التعبئة  -  3

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25135151وفً تارٌخ  125555و التؽلٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   

اسالم عامر على على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و  -  15

 ؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 8 وص25135151وفً تارٌخ  125555التعبئة و التؽلٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سمر دمحم مرسى دمحم مرسى السٌد الزاهر وشرٌكتها ) الشركة المصرٌة للتنمٌة الصناعٌة  -  11

والزراعٌة ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة بحذؾ نشاط / االستٌراد لٌصبح / التصدٌر لكافة جمٌع السلع المصرٌة 

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135153وفً تارٌخ  135215جمركى ،  سبك لٌدها برلم   والتخلٌص ال

سمر دمحم مرسى دمحم مرسى السٌد الزاهر وشركاه ) الشركة المصرٌة للتنمٌة الصناعٌة والزراعٌة ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل  -  12

صدٌر لكافة جمٌع السلع المصرٌة والتخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برلم   ؼرض الشركة بحذؾ نشاط / االستٌراد لٌصبح / الت

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135153وفً تارٌخ  135215

البملى  وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركة بالؽاء / نشاط االستٌراد و اضافة / التورٌدات فً مجال جمٌع   5م  -  13

زمات االمن الصناعً و جمٌع انواع خراطٌم المٌاه و الحرٌك و ضؽوط الزٌت و اجهزة لٌاس الؽاز و البوٌات و الحبال ،  مستل

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135114وفً تارٌخ  34151سبك لٌدها برلم   

 124353لٌصبح / تشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم   اشرؾ زكرٌا السٌد و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه  -  14

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25135121وفً تارٌخ 

 124353اشرؾ زكرٌا السٌد و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ25135121وفً تارٌخ 

ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌدات وتجارة لوازم مصانع المالبس  -  16

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135124وفً تارٌخ  134541الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطةتوصٌة 

تعدٌل االسم التجارى إلى / ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌدات  -  11

تم 25135124وفً تارٌخ  134541وتجارة لوازم مصانع المالبس الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 ر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌ

ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌدات وتجارة لوازم مصانع المالبس  -  12

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  25135124وفً تارٌخ  134541الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

تعدٌل االسم التجارى إلى / ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌدات  -  13

تم 25135124وفً تارٌخ  134541وتجارة لوازم مصانع المالبس الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامنتعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة 

وفً تارٌخ  162415بركات وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / مطعم مأكوالت ،  سبك لٌدها برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135125

بك لٌدها برلم   بركات وشركاه للتجاره والتوزٌع ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / مطعم مأكوالت ،  س -  21

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135125وفً تارٌخ  162415

بركات وشركاه للتجاره والتورٌدات واعمال النظافه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / مطعم مأكوالت ،  سبك  -  22

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135125وفً تارٌخ  162415لٌدها برلم   

دارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و الطعمٌه دمحم احمد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ا -  23

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25135122وفً تارٌخ  51252( ،  سبك لٌدها برلم   

فول دمحم احمد شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و  -  24

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25135122وفً تارٌخ  51252سبك لٌدها برلم   الطعمٌه ( ،  

فول دمحم احمد السمان وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم  -  25

 عدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم ت25135122وفً تارٌخ  51252الفول و الطعمٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض  -  26

ارٌخ وفً ت 51252الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و الطعمٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25135122

دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و الطعمٌه  -  21

 ةتم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌط25135122وفً تارٌخ  51252( ،  سبك لٌدها برلم   

فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و  -  22

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135122وفً تارٌخ  51252الطعمٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة   -  23

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135122وفً تارٌخ  51252الفول و الطعمٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

ئها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركا -  35

وفً تارٌخ  51252ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و الطعمٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135122

اعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و الطعمٌه دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المط -  31

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135122وفً تارٌخ  51252( ،  سبك لٌدها برلم   

فول دمحم احمد شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و  -  32

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135122وفً تارٌخ  51252ها برلم   الطعمٌه ( ،  سبك لٌد

فول دمحم احمد السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم  -  33

 النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل 25135122وفً تارٌخ  51252الفول و الطعمٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل  -  34

خ وفً تارٌ 51252ؼرض الشركة لٌصبح / ادارة المطاعم ) علً الخصوص مطاعم الفول و الطعمٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25135122

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر وتشؽٌل معادن وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل  -  35

( و تشؽٌل معادن و  13وعة و المجم 6من المجموعة  36النشاط باضافة نشاط اخر لٌصبح / استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم 25135123وفً تارٌخ  143646تجارة الحدٌد و النمل بسٌارات الشركة لبضائع الشركة وبضائع الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ة  تعدٌل النشاط باضافة نشاط اخر لٌصبح عدل الى / االحمدٌه لتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌط -  36

( و تشؽٌل معادن و تجارة الحدٌد و النمل بسٌارات  13و المجموعة  6من المجموعة  36/ استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ الت25135123وفً تارٌخ  143646الشركة لبضائع الشركة وبضائع الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

عدل الى / االحمدٌه لتجاره وبٌع الحدٌد وتصنٌع الحدٌد ) دمحم صالح وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط باضافة نشاط  -  31

( و تشؽٌل معادن و تجارة الحدٌد و النمل  13و المجموعة  6من المجموعة  36اخر لٌصبح / استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135123وفً تارٌخ  143646ٌارات الشركة لبضائع الشركة وبضائع الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   بس

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

عدل الى / االحمدٌه لالستٌراد والتصدٌر والتصنٌع وتجاره الحدٌد ) دمحم صالح وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -  32

( و تشؽٌل معادن و تجارة  13و المجموعة  6من المجموعة  36اخر لٌصبح / استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  باضافة نشاط

تم تعدٌل 25135123وفً تارٌخ  143646الحدٌد و النمل بسٌارات الشركة لبضائع الشركة وبضائع الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

حمدٌة للتصدٌر واالستٌراد وتصنٌع وتجارة الحدٌد )دمحم صالح وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط باضافة نشاط اخر اال -  33

( و تشؽٌل معادن و تجارة الحدٌد و النمل  13و المجموعة  6من المجموعة  36لٌصبح / استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 8 وصؾ 25135123وفً تارٌخ  143646ع الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   بسٌارات الشركة لبضائع الشركة وبضائ

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

علً سعد ؼازي و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط إلى / محل عام لبٌع وتمدٌم وتجهٌز  -لرٌة الصالح للمشوٌات  -  45

تم 25135131وفً تارٌخ  132521حوم البلدٌه )جزاره(. ،  سبك لٌدها برلم   بٌع الل -الماكوالت والمشروبات الساخنه والبارده 

 تعدٌل النشاط 8 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان 25135152وفً تارٌخ  146526على عبد المادر على سالم وشرٌكته نرجس عبد المادر ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  8 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  8 وصؾ25135151وفً تارٌخ  125555اسالم عامر على على وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 25135153وفً تارٌخ  154466مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم عبد السالم السٌد وشركاه ( ، سبك لٌدها برلم    -  3

 الكٌان المانونى  8 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  154466تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم عبدالسالم وشركاه ( ، سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  8 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة25135153

عدٌل الكٌان المانونى  8 وصؾ تم ت25135112وفً تارٌخ  124353اشرؾ زكرٌا السٌد و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 25135135وفً تارٌخ  124314دمحم رأفت عبد الرحمن و شركاه ، سبك لٌدها برلم   -شركه كٌر اند كٌور فارما -  6

 الكٌان المانونى  8 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

الى: تعدٌل االسم التجاري  135215توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135153،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / سمر دمحم مرسى دمحم مرسى السٌد الزاهر وشرٌكتها ) الشركة المصرٌة للتنمٌة الصناعٌة والزراعٌة (

الى: تعدٌل االسم التجاري  154466توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135153،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم عبدالسالم وشركاه (



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السم التجاري الى: تعدٌل ا 154466شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135153،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / مركز طبى الدخٌله ) دمحم دمحم عبدالسالم وشركاه (

الى: تعدٌل االسم التجاري  145511شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135111،  فى تارٌخ :   -  4

 دمحم احمد دٌاب و شركاه -لٌصبح / شركة دٌاب للورق و الكرتون 

الى: تعدٌل االسم التجاري  115211توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135115تارٌخ : ،  فى   -  5

 لٌصبح / اٌهاب دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد و شركاه

السم التجاري الى: تعدٌل ا 115211توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135115،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / اٌهاب دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد و شركاه

الى: تعدٌل اإلسم التجارى  44325توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135124،  فى تارٌخ :   -  1

 عنهم / دمحم متولى متولى عمر وشركاه -لٌصبح / ورثه متولى متولى عمر خطاب 

الى: تعدٌل االسم التجارى  134541شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135124فى تارٌخ : ،    -  2

 إلى / ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه

تجارى الى: تعدٌل االسم ال 134541توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135124،  فى تارٌخ :   -  3

 إلى / ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركه  252552شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135124،  فى تارٌخ :   -  15

 إلى / خالد عبداللطٌؾ حسن عبدالوهاب وشرٌكته

 الى: بركات وشركاه 162415بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر   25135125،  فى تارٌخ :   -  11

الى: تعدٌل االسم  113135توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135125،  فى تارٌخ :   -  12

 التجارى / حسن ابراهٌم ابراهٌم على وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  51252تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم ال  25135122،  فى تارٌخ :   -  13

 للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها

الى: تعدٌل االسم التجاري  51252شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135122،  فى تارٌخ :   -  14

 شركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائهالل

الى: تعدٌل االسم التجاري  51252توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135122،  فى تارٌخ :   -  15

 للشركة لٌصبح / ) فول دمحم احمد ( دٌنا دمحم دمحم احمد السمان و شركائها

الى: تعدٌل االسم  132632توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135135،  فى تارٌخ :   -  16

 التجارى / عمرو احمد مصطفى دمحم وشركاه

الى: تعدٌل االسم  122221شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135131،  فى تارٌخ :   -  11

 التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدي سنتر (

الى: تعدٌل االسم  122221توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135131،  فى تارٌخ :   -  12

 التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدي سنتر (

الى: تعدٌل االسم  122221توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135131،  فى تارٌخ :   -  13

 التجاري لٌصبح / دمحم ابراهٌم السٌد وشرٌكه ) مرسٌدي سنتر (

الى: ٌعدل االسم التجارى  25256توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25135131،  فى تارٌخ :   -  25

 مصنع سارا للجلود -ى / كرٌم و سارة و شركائهمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

طارق توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  1

مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما 

المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون  الحك فً شراء العمارات و

و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ 

 11452برلم       25135151: 

ٌك دمحم مالكً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم طارق توف -  2

مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما 

اسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون الحك فً شراء العمارات و المنموالت ب

و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ 

 11452برلم       25135151: 

ً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم طارق توفٌك دمحم مالك -  3

مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما 

لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و 

و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ 

 11452برلم       25135151: 

مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم   طارق توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن -  4

مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما 

راض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلت

و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ 

 11452برلم       25135151: 

ن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم طارق توفٌك دمحم مالكً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  5

مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما 

ن و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنو

و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ 

 11452برلم       25135151: 

داره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم طارق توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك اال -  6

مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما 

رؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و ص

و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ 

 11452برلم       25135151: 

ع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم مالكى احمد توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌ -  1

وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما الحك 

مالٌه من كافة البنون و فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ ال

لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ : 

 11452برلم       25135151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لمتضامنٌن احمد توفٌك دمحم مالكى احمد توفٌك دمحم مالكً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن ا -  2

وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما الحك 

ة البنون و فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كاف

لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ : 

 11452برلم       25135151

د توفٌك دمحم مالكى احمد توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احم -  3

وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما الحك 

فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون و 

ما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ : له

 11452برلم       25135151

 احمد توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم -  15

مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما 

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

لرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً ا

 11452برلم       25135151: 

احمد توفٌك دمحم مالكً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  11

ق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما مالكى وطار

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

ء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجرا

 11452برلم       25135151: 

احمد توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  12

مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما  مالكى وطارق توفٌك دمحم

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

ع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌو

 11452برلم       25135151: 

طارق توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  13

ٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمع

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل 

 11452برلم       25135151: 

طارق توفٌك دمحم مالكً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  14

ٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفرد

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

نون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة الب

 11452برلم       25135151: 

طارق توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  15

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما  مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

ك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما ح

 11452برلم       25135151: 

احمد توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  16

ة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشرك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً 

 11452برلم       25135151: 

احمد توفٌك دمحم مالكً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  11

الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما  مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

لشركة مستمبال ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه ا

 11452برلم       25135151: 

احمد توفٌك دمحم مالكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد توفٌك دمحم  -  12

ومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهما مالكى وطارق توفٌك دمحم مالكى مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحك

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و لهما حك االلتراض من البنون و اٌداع و صرؾ المبالػ المالٌه من كافة البنون 

 ، تارٌخ و لهما الحك فً الرهن و اجراء كافة البٌوع و التعامل مع كافة البنون و لهما حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال

 11452برلم       25135151: 

    25135152رانٌا مراد فهٌم بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  13

 132652برلم   

    25135152: فاروق نبٌل فاروق اسحك  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ  -  25

 132652برلم   

رانٌا مراد فهٌم بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره للشركاء الشرٌن االول / رانٌا مراد فهٌم بولس  -  21

والشرٌن الثالث / راجً لمعً وهبه تاضروس والشرٌن الرابع / بافلً محب سٌدهم والشرٌن الخامس عشر / فاروق نبٌل اسحاق 

معٌن علً ان ٌكون لكال من الشرٌن الرابع / بافلً محب حبٌب سٌدهم والشرٌن الخامس عشر / فاروق نبٌل فاروق اسحاق حك مجت

االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعان فمط ولهم الحك فً تمثٌل الشركه لدي شركه الرٌؾ المصري الجدٌد والسجل التجاري والشهر 

 132652برلم       25135152لالستثمار والمناطك ، تارٌخ :  العماري والمحاكم والهٌئه العامه

فاروق نبٌل فاروق اسحك  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره للشركاء الشرٌن االول / رانٌا مراد فهٌم بولس  -  22

مس عشر / فاروق نبٌل اسحاق والشرٌن الثالث / راجً لمعً وهبه تاضروس والشرٌن الرابع / بافلً محب سٌدهم والشرٌن الخا

مجتمعٌن علً ان ٌكون لكال من الشرٌن الرابع / بافلً محب حبٌب سٌدهم والشرٌن الخامس عشر / فاروق نبٌل فاروق اسحاق حك 

االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعان فمط ولهم الحك فً تمثٌل الشركه لدي شركه الرٌؾ المصري الجدٌد والسجل التجاري والشهر 

 132652برلم       25135152عماري والمحاكم والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك ، تارٌخ : ال

رانٌا مراد فهٌم بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحره وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاع االعمال  -  23

للتامٌن االجتماعً ومكاتب العمل ومصلحه الضرائب وتعٌٌن  ولجان فض منازعات االستثمار والمطاع الخاص والهٌئه المومٌه

وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم وابرام كافه العمودوالصفات التً تتعلك بمعامالت البشركه باسم ولصاح الشركه 

    25135152السٌارات ، تارٌخ : والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركه ومستلزماتها وممتلكاتها العمارٌه واالراضً و

 132652برلم   

فاروق نبٌل فاروق اسحك  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحره وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاع  -  24

الضرائب االعمال ولجان فض منازعات االستثمار والمطاع الخاص والهٌئه المومٌه للتامٌن االجتماعً ومكاتب العمل ومصلحه 

وتعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم وابرام كافه العمودوالصفات التً تتعلك بمعامالت البشركه باسم ولصاح 

الشركه والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركه ومستلزماتها وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات ، تارٌخ : 

 132652برلم       25135152

برلم       25135153دمحم احمد مهدي حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع ، تارٌخ :  -  25

133151 

برلم       25135153دمحم احمد مهدي حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع ، تارٌخ :  -  26

133151 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 135263برلم       25135154سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  21

 135263برلم       25135154اسعد جرس اسعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  22

 135263برلم       25135154تارٌخ : سامر سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ،  -  23

 2513/3/31سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه للشركة فً  -  35

اء الرار تعٌٌن مجلس االدارة بتشكٌله الحالً و اعط -تم االتً : 2513/1/1معتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحره فً 

صالحٌات للسادة مجلس لالدارة : وافك الساده الحضور باالجماع علً الرار تعٌٌن السادة مجلس لالدارة كما هو وارد بصدر 

علً ان ٌكون لكل من السٌد / اسعد جرس اسعد جرٌس ) رئٌس مجلس االدارة و السٌد / سمٌر هنري  -المحضر علً النحو السابك 

 135263برلم       25135154ب ( ) مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ماضً ) عضو مجلس االدارة المنتد

 2513/3/31اسعد جرس اسعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه للشركة فً  -  31

الدارة بتشكٌله الحالً و اعطاء الرار تعٌٌن مجلس ا -تم االتً : 2513/1/1معتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحره فً 

صالحٌات للسادة مجلس لالدارة : وافك الساده الحضور باالجماع علً الرار تعٌٌن السادة مجلس لالدارة كما هو وارد بصدر 

علً ان ٌكون لكل من السٌد / اسعد جرس اسعد جرٌس ) رئٌس مجلس االدارة و السٌد / سمٌر هنري  -المحضر علً النحو السابك 

 135263برلم       25135154ً ) عضو مجلس االدارة المنتدب ( ) مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ماض

سامر سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه للشركة فً  -  32

الرار تعٌٌن مجلس االدارة بتشكٌله  -تم االتً : 2513/1/1معتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحره فً  2513/3/31

الحالً و اعطاء صالحٌات للسادة مجلس لالدارة : وافك الساده الحضور باالجماع علً الرار تعٌٌن السادة مجلس لالدارة كما هو 

االدارة و السٌد /  علً ان ٌكون لكل من السٌد / اسعد جرس اسعد جرٌس ) رئٌس مجلس -وارد بصدر المحضر علً النحو السابك 

 135263برلم       25135154سمٌر هنري ماضً ) عضو مجلس االدارة المنتدب ( ) مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( الحك فً التعامل امام كافة الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و  -  33

ٌع المستندات امام كافة الجهات الرسمٌة و الشهر العماري و كذلن التولٌع علً كافة العمود و السجل الهٌئات و التولٌع علً جم

ت التجاري و الهٌئة العامه لالستثمار و الهٌئة العامه للرلابه المالٌه و البنون بكافة معامالتها من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك الحسابا

دات و فتح االعتمادات و اجراء التسهٌالت البنكٌه و السحب بضمان البضائع من البنون و و التولٌع علً الشٌكات و اجراء التعال

 135263برلم       25135154كافة المعامالت االخري الالزمه ، تارٌخ : 

و  اسعد جرس اسعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ( الحك فً التعامل امام كافة الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه -  34

الهٌئات و التولٌع علً جمٌع المستندات امام كافة الجهات الرسمٌة و الشهر العماري و كذلن التولٌع علً كافة العمود و السجل 

ت التجاري و الهٌئة العامه لالستثمار و الهٌئة العامه للرلابه المالٌه و البنون بكافة معامالتها من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك الحسابا

علً الشٌكات و اجراء التعالدات و فتح االعتمادات و اجراء التسهٌالت البنكٌه و السحب بضمان البضائع من البنون و  و التولٌع

 135263برلم       25135154كافة المعامالت االخري الالزمه ، تارٌخ : 

ة الجهات الحكومٌه و ؼٌر سامر سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( الحك فً التعامل امام كاف -  35

الحكومٌه و الهٌئات و التولٌع علً جمٌع المستندات امام كافة الجهات الرسمٌة و الشهر العماري و كذلن التولٌع علً كافة العمود و 

ع و فتح و ؼلك السجل التجاري و الهٌئة العامه لالستثمار و الهٌئة العامه للرلابه المالٌه و البنون بكافة معامالتها من سحب و اٌدا

الحسابات و التولٌع علً الشٌكات و اجراء التعالدات و فتح االعتمادات و اجراء التسهٌالت البنكٌه و السحب بضمان البضائع من 

 135263برلم       25135154البنون و كافة المعامالت االخري الالزمه ، تارٌخ : 

لتحمٌك ؼرض الشركة و كذلن لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً  سمٌر هنري ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  36

المرض و الرهن و شراء و بٌع االصول الثابته و المنموله بكافة انواعها و كذلن التولٌع علً العمود الشراء و البٌع االبتدائٌة و 

( و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر النهائٌه امام الشهر العماري لكل ما هو ثابت و منمول ) كل ما ٌخص الشركة من اصول 

 135263برلم       25135154فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اسعد جرس اسعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لتحمٌك ؼرض الشركة و كذلن لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً  -  31

فة انواعها و كذلن التولٌع علً العمود الشراء و البٌع االبتدائٌة و المرض و الرهن و شراء و بٌع االصول الثابته و المنموله بكا

النهائٌه امام الشهر العماري لكل ما هو ثابت و منمول ) كل ما ٌخص الشركة من اصول ( و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 135263برلم       25135154فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لتحمٌك ؼرض الشركة و كذلن لهم مجتمعٌن او منفردٌن  سامر سمٌر هنري -  32

الحك فً المرض و الرهن و شراء و بٌع االصول الثابته و المنموله بكافة انواعها و كذلن التولٌع علً العمود الشراء و البٌع 

و منمول ) كل ما ٌخص الشركة من اصول ( و لهم الحك فً توكٌل او االبتدائٌة و النهائٌه امام الشهر العماري لكل ما هو ثابت 

 135263برلم       25135154تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    25135151عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  33

 125555برلم   

    25135151عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  45

 125555برلم   

برلم       25135151جبرٌل سلٌم العزب عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  41

125555 

برلم       25135151م العزب عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : جبرٌل سلٌ -  42

125555 

و  -عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة كشرٌن متضامن  -  43

 125555برلم       25135151انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

و  -عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة كشرٌن متضامن  -  44

 125555برلم       25135151انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام  -من  انضمام الشرٌن الً الشركة كشرٌن متضامن جبرٌل سلٌم العزب عبدهللا  شركة تضامن  شرٌن متضا -  45

 125555برلم       25135151شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام  -جبرٌل سلٌم العزب عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة كشرٌن متضامن  -  46

 125555برلم       25135151: شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد ، تارٌخ 

المعتمد من  2513/6/25فً  152طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم  -  41

ٌا تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصف -وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً 

و  2513/1/1عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و ذلن لمدة ثالثة اشهر تبدأ اعتبار من 

بذات المعامله المالٌه الحالٌه الممرر لسٌادته و لحٌن العرض علً الجمعٌه العامه للشركة لالعتماد ، تارٌخ  2513/3/35تنتهً فً  

 32224  برلم     25135152: 

المعتمد من  2513/6/25فً  152طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم  -  42

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا  -وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً 

و  2513/1/1ٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و ذلن لمدة ثالثة اشهر تبدأ اعتبار من عاما على شركة الن

بذات المعامله المالٌه الحالٌه الممرر لسٌادته و لحٌن العرض علً الجمعٌه العامه للشركة لالعتماد ، تارٌخ  2513/3/35تنتهً فً  

 32224برلم       25135152: 

المعتمد من  2513/6/25فً  152بو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم طلعت ا -  43

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا  -وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً 

و  2513/1/1الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و ذلن لمدة ثالثة اشهر تبدأ اعتبار من عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن 

بذات المعامله المالٌه الحالٌه الممرر لسٌادته و لحٌن العرض علً الجمعٌه العامه للشركة لالعتماد ، تارٌخ  2513/3/35تنتهً فً  

 32224برلم       25135152: 

المعتمد من  2513/6/25فً  152للبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم طلعت ابو النصر احمد دمحم ا -  55

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا  -وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً 

و  2513/1/1التصفٌة و ذلن لمدة ثالثة اشهر تبدأ اعتبار من عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت 
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بذات المعامله المالٌه الحالٌه الممرر لسٌادته و لحٌن العرض علً الجمعٌه العامه للشركة لالعتماد ، تارٌخ  2513/3/35تنتهً فً  

 32224برلم       25135152: 

المعتمد من  2513/6/25فً  152مصفى  بموجب لرار اداري رلم  طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  -  51

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا  -وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً 

و  2513/1/1الثة اشهر تبدأ اعتبار من عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و ذلن لمدة ث

بذات المعامله المالٌه الحالٌه الممرر لسٌادته و لحٌن العرض علً الجمعٌه العامه للشركة لالعتماد ، تارٌخ  2513/3/35تنتهً فً  

 32224برلم       25135152: 

المعتمد من  2513/6/25فً  152اري رلم طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اد -  52

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا  -وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً 

و  2513/1/1ر من عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و ذلن لمدة ثالثة اشهر تبدأ اعتبا

بذات المعامله المالٌه الحالٌه الممرر لسٌادته و لحٌن العرض علً الجمعٌه العامه للشركة لالعتماد ، تارٌخ  2513/3/35تنتهً فً  

 32224برلم       25135152: 

اعتبارا من  مصطفً عبدالعزٌز ابراهٌم طعٌمه  شركة مساهمة  مفوض  عام علً شركة ادفٌنا لالؼذٌة المحفوظة -  53

 55555برلم       25135152لمدة ثالثة شهور و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2513/6/13

مصطفً عبدالعزٌز ابراهٌم طعٌمه  شركة مساهمة  مفوض  عام علً شركة ادفٌنا لالؼذٌة المحفوظة اعتبارا من  -  54

 55555برلم       25135152ٌخ : لمدة ثالثة شهور و لحٌن صدور لرارات اخري ، تار 2513/6/13

برلم       25135153محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  55

154466 

برلم       25135153محمود مرسً سعد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  56

154466 

برلم       25135153محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  51

154466 

برلم       25135153د زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : محمود مرسً سع -  52

154466 

    25135153ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  53

 154466برلم   

برلم       25135153شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  -  65

154466 

    25135153ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  61

 154466برلم   

برلم       25135153تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  شركة -  62

154466 

برلم       25135153دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  63

154466 

برلم       25135153تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة  -  64

154466 
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برلم       25135153دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  65

154466 

برلم       25135153ضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة ت -  66

154466 

محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  61

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

د زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ، محمود مرسً سع -  62

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  63

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

محمود مرسً سعد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  15

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

كز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ، ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمر -  11

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  12

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ، ممدوح دمحم دمحم عبدا -  13

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  14

 154466برلم       25135153ٌخ : تار

دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  15

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

نه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ، دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌ -  16

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  11

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌنا للمركز و مسئوال عن االمور الفنٌة و الطبٌة ،  -  12

 154466برلم       25135153تارٌخ : 

صٌٌن محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء مو -  13

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط 

ؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و الشركة و ا

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  محمود مرسً سعد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة -  25

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

حٌات فً حدود نشاط التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصال
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الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و 

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

عٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر م -  21

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط  التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم

الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و 

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

سعد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن محمود مرسً  -  22

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

ن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضام

الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و 

 154466م   برل    25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  -  23

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط  التً

الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و 

 154466برلم       25135153ها و لبضها ، تارٌخ : التولٌع علً الشٌكات و استالم

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  -  24

ؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع ال -مذكورٌن بالعمد 

التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط 

ٌداع و الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و اال

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  -  25

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

دٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط التً ٌختص بها م

الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و 

 154466برلم       25135153، تارٌخ : التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها 

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  -  26

مور الفنٌة و الطبٌة تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا اال -مذكورٌن بالعمد 

التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط 

الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و 

 154466برلم       25135153لٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : التو

دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  -  21

ثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تم -مذكورٌن بالعمد 

التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط 

معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و  الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  -  22

رة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة تعدٌل حك االدا -مذكورٌن بالعمد 

التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط 

ود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عم

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

موصٌٌن دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء  -  23

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط 

اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و  الشركة و

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

الً الشركة و انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن  دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن -  35

تعدٌل حك االدارة و التولٌع و المسئولٌه الرسمٌة و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر عدا االمور الفنٌة و الطبٌة  -مذكورٌن بالعمد 

طات و الصالحٌات فً حدود نشاط التً ٌختص بها مدٌر المركز للشرٌن المتضامن / ممدوح دمحم دمحم عبداسالم منفردا بكافة السل

الشركة و اؼراضها و له منفردا حك التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و المروض و اي معامالت مالٌه كالسحب و االٌداع و 

 154466برلم       25135153التولٌع علً الشٌكات و استالمها و لبضها ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر معٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض و محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بس -  31

 154466برلم       25135153توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

و االلتراض و  محمود مرسً سعد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن -  32

 154466برلم       25135153توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

محمود مرسً سعد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض و  -  33

 154466برلم       25135153تارٌخ : توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، 

محمود مرسً سعد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض و  -  34

 154466برلم       25135153توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

م  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض ممدوح دمحم دمحم عبداسال -  35

 154466برلم       25135153و توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

ة و له كذلن حك الرهن و االلتراض ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌ -  36

 154466برلم       25135153و توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض  -  31

 154466برلم       25135153كة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : و توكٌل الؽٌر باسم الشر

ممدوح دمحم دمحم عبداسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض  -  32

 154466برلم       25135153و توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض  -  33

 154466برلم       25135153و توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة تضامن  م -  155

 154466برلم       25135153و توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

ك الرهن و االلتراض دمحم دمحم عبد السالم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن ح -  151

 154466برلم       25135153و توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبد السالم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و له كذلن حك الرهن و االلتراض  -  152

 154466برلم       25135153بعض صالحٌاته ، تارٌخ :  و توكٌل الؽٌر باسم الشركة فً كل او

 151615برلم       25135153هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  153

 151615برلم       25135153هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  154

 151615برلم       25135153ام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : هاله هش -  155



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 151615برلم       25135153هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  156

 151615برلم       25135153هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  151

 151615برلم       25135153هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  152

 151615برلم       25135153نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  153

 151615برلم       25135153ساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة م -  115

 151615برلم       25135153نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  111

 151615برلم       25135153نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  112

 151615برلم       25135153نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  113

 151615برلم       25135153نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  114

 151615برلم       25135153دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  115

 151615برلم       25135153دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  116

 151615برلم       25135153رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة   -  111

 151615برلم       25135153دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  112

 151615برلم       25135153دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  113

 151615برلم       25135153دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  125

هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم  -  121

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً النحو  2513/1/1تمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً و المع 2513/6/21

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس /  -السابك 

داره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح رئٌس مجلس اال -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

رة الشركة المنعمد فً ٌوم هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادا -  122

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً النحو  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21

س / ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهند -السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح  -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  ع -  123

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً النحو  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21

مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس / ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس  -السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح  -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم  -  124

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً النحو  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21

ع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس / ثانٌا : الموافمه باالجما -السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح  -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153ت ، تارٌخ : الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم  -  125

ً النحو اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة عل 2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس /  -السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح  -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153حك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : الحسابات البنكٌة و

هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم  -  126

لموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً النحو اوال : ا 2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس /  -السابك 

كة وله من التصرفات فتح رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشر -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم  -  121

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً النحو  2513/1/1ن الهٌئة العامه لالستثمار فً و المعتمد م 2513/6/21

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس /  -السابك 

والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح رئٌس مجلس االداره  -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

رة الشركة المنعمد فً نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادا -  122

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21ٌوم 

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد  -النحو السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات  -س / دمحم ابو الفتوح شاهٌن المهند

 151615برلم       25135153فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

طة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌ -  123

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً النحو  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21

رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس / ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد  -السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح  -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً  -  135

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21ٌوم 

مه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد ثانٌا : المواف -النحو السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات  -المهندس / دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153ٌع للعمارات ، تارٌخ : فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والب

نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً ٌوم  -  131

مجلس االدارة علً النحو اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد المهندس /  -السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات فتح  -دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153سابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : الح

نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد فً  -  132

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس االدارة علً  2513/1/1فً و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار  2513/6/21ٌوم 

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ٌكون للسٌد  -النحو السابك 

السلطات الدارة الشركة وله من التصرفات  رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع -المهندس / دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  133

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21ٌوم  المنعمد فً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى :  -االدارة علً النحو السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من  -شاهٌن ٌكون للسٌد المهندس / دمحم ابو الفتوح 

 151615برلم       25135153التصرفات فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

نتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو م -  134

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21المنعمد فً ٌوم 

اره فى االتى : ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االد -االدارة علً النحو السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من  -ٌكون للسٌد المهندس / دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153التصرفات فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة دمحم  -  135

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21المنعمد فً ٌوم 

ماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى : ثانٌا : الموافمه باالج -االدارة علً النحو السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من  -ٌكون للسٌد المهندس / دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153رات ، تارٌخ : التصرفات فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعما

دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  136

لس اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مج 2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21المنعمد فً ٌوم 

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى :  -االدارة علً النحو السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من  -ٌكون للسٌد المهندس / دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153بات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : التصرفات فتح الحسا

دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  131

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس  2513/1/1مار فً و المعتمد من الهٌئة العامه لالستث 2513/6/21المنعمد فً ٌوم 

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى :  -االدارة علً النحو السابك 

اوسع السلطات الدارة الشركة وله من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا  -ٌكون للسٌد المهندس / دمحم ابو الفتوح شاهٌن 

 151615برلم       25135153التصرفات فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  132

اوال : الموافك علً انتخاب و تشكٌل مجلس  2513/1/1و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار فً  2513/6/21د فً ٌوم المنعم

ثانٌا : الموافمه باالجماع على تحدٌد اختصاصات وصالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره فى االتى :  -االدارة علً النحو السابك 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة وله من  -توح شاهٌن ٌكون للسٌد المهندس / دمحم ابو الف

 151615برلم       25135153التصرفات فتح الحسابات البنكٌة وحك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات ، تارٌخ : 

المنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و -  133

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

التهم المالٌه كما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعام

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى  -  145

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

ما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه ك

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

تنفٌذ ؼرض الشركة هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى تملكها الشركة ل -  141

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

س االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل مجل

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

ة هاله هشام حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشرك -  142

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس 

خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل  مجلس االداره الئحة

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

هاله هشام حمدى حلبونى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة  -  143

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

وائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع الل

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

م حمدى حلبونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة هاله هشا -  144

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

الشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة ب

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

هٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة نائله دمحم ابوالفتوح شا -  145

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

دارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون اال

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة  -  146

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

الٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والم

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

و مجلس ادارة  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  عض -  141

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس  له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

رة  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  142

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن 

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

والت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمنم -  143

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

المالٌه كما ٌضع رئٌس  له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة نائله دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت التى  -  155

ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز 

ما ٌضع رئٌس له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه ك

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى توكٌل 

 151615برلم       25135153الؽٌر . ، تارٌخ : 

ها الشركة لتنفٌذ ؼرض دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمنموالت التى تملك -  151

الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه 

ضع ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌ

رئٌس مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى 

 151615برلم       25135153توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

لشركة لتنفٌذ ؼرض دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمنموالت التى تملكها ا -  152

الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه 

ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع 

ئٌس مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى ر

 151615برلم       25135153توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

ة لتنفٌذ ؼرض دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمنموالت التى تملكها الشرك -  153

الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه 

ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع 

مجلس االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى رئٌس 

 151615برلم       25135153توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

نفٌذ ؼرض دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمنموالت التى تملكها الشركة لت -  154

الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه 

ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع 

االداره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى  رئٌس مجلس

 151615برلم       25135153توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

ؼرض  دمحم ابوالفتوح شاهٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ -  155

الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه 

ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع 

داره الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى رئٌس مجلس اال

 151615برلم       25135153توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

 دمحم ابوالفتوح شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض -  156

الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون وذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد السلطه 

ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة والمالٌه وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌه كما ٌضع 

الئحة خاصه لتنظٌم اعمال المجلس واجتماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وله فى ذلن الحك فى  رئٌس مجلس االداره

 151615برلم       25135153توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و  -  151

برلم       25135115لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2513/6/6خمٌرة و المنظفات اعتبارا من ال

31146 

ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و  -  152

برلم       25135115لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2513/6/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌسري عبدالرحمن دمحم جوٌد  شركة مساهمة  مفوض عام الشركه  تم تجدٌد تعٌٌنه مفوضا علً الشركة المصرٌة للنشا و  -  153

برلم       25135115ر لرارات اخري ، تارٌخ : لمدة ثالث اشهر و لحٌن صدو 2513/6/6الخمٌرة و المنظفات اعتبارا من 

31146 

خلؾ عبده دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و حك التعامل مع البنون  -  165

 141615برلم       25135111و حك االلتراض و الرهن ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و حك التعامل مع البنون خلؾ عبده دمحم احمد  شركة ت -  161

 141615برلم       25135111و حك االلتراض و الرهن ، تارٌخ : 

    25135111طارق احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  162

 145511برلم   

    25135111طارق احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  163

 145511برلم   

برلم       25135111احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  164

145511 

برلم       25135111د محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : احم -  165

145511 

برلم       25135111دمحم احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  166

145511 

برلم       25135111شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :   دمحم احمد محمود دٌاب -  161

145511 

طارق احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع للشركاء المتضامنٌن / طارق احمد  -  162

ة و التولٌع و فتح الحسابات بالبنون و صرؾ الشٌكات و السحب و االٌداع محمود دٌاب و دمحم احمد محمود دٌاب و لهم حك االدار

سواء مجتمعٌن او منفردٌن و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و العامه و الخاصة 8 اما حك التصرؾ بالبٌع الي من 

 145511برلم       25135111اصول الشركة او الرهون او االلتراض بموافمة جمٌع االطراؾ مجتمعٌن ، تارٌخ : 

طارق احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع للشركاء المتضامنٌن / طارق احمد  -  163

محمود دٌاب و دمحم احمد محمود دٌاب و لهم حك االدارة و التولٌع و فتح الحسابات بالبنون و صرؾ الشٌكات و السحب و االٌداع 

مجتمعٌن او منفردٌن و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و العامه و الخاصة 8 اما حك التصرؾ بالبٌع الي من سواء 

 145511برلم       25135111اصول الشركة او الرهون او االلتراض بموافمة جمٌع االطراؾ مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع للشركاء المتضامنٌن / طارق احمد محمود احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  115

دٌاب و دمحم احمد محمود دٌاب و لهم حك االدارة و التولٌع و فتح الحسابات بالبنون و صرؾ الشٌكات و السحب و االٌداع سواء 

8 اما حك التصرؾ بالبٌع الي من اصول  مجتمعٌن او منفردٌن و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و العامه و الخاصة

 145511برلم       25135111الشركة او الرهون او االلتراض بموافمة جمٌع االطراؾ مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع للشركاء المتضامنٌن / طارق احمد محمود  -  111

حمد محمود دٌاب و لهم حك االدارة و التولٌع و فتح الحسابات بالبنون و صرؾ الشٌكات و السحب و االٌداع سواء دٌاب و دمحم ا

مجتمعٌن او منفردٌن و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و العامه و الخاصة 8 اما حك التصرؾ بالبٌع الي من اصول 

 145511برلم       25135111االطراؾ مجتمعٌن ، تارٌخ :  الشركة او الرهون او االلتراض بموافمة جمٌع

دمحم احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع للشركاء المتضامنٌن / طارق احمد  -  112

محمود دٌاب و دمحم احمد محمود دٌاب و لهم حك االدارة و التولٌع و فتح الحسابات بالبنون و صرؾ الشٌكات و السحب و االٌداع 

ثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و العامه و الخاصة 8 اما حك التصرؾ بالبٌع الي من سواء مجتمعٌن او منفردٌن و تم

 145511برلم       25135111اصول الشركة او الرهون او االلتراض بموافمة جمٌع االطراؾ مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التولٌع للشركاء المتضامنٌن / طارق احمد  دمحم احمد محمود دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و -  113

محمود دٌاب و دمحم احمد محمود دٌاب و لهم حك االدارة و التولٌع و فتح الحسابات بالبنون و صرؾ الشٌكات و السحب و االٌداع 

البٌع الي من سواء مجتمعٌن او منفردٌن و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه و العامه و الخاصة 8 اما حك التصرؾ ب

 145511برلم       25135111اصول الشركة او الرهون او االلتراض بموافمة جمٌع االطراؾ مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مهٌب احمد زكى سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العادٌة المنعمده بتارٌخ  -  114

من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة بالتاشٌر بتجدٌد عضوٌة مجلس االدارة  2513/6/21و المعتمد بتارٌخ  2513/6/13

 124262برلم       25135114لمدة ثالث سنوات بنفس الصالحٌات الواردة فً السجل التجاري ، تارٌخ : 

    25135115لوفاته ، تارٌخ : دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة  -  115

 115211برلم   

    25135115دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  116

 115211برلم   

    25135115فاته ، تارٌخ : دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لو -  111

 115211برلم   

    25135115دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  112

 115211برلم   

كة لوفاته ، تارٌخ : اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشر -  113

 115211برلم       25135115

اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  125

 115211برلم       25135115

شرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم ال -  121

 115211برلم       25135115

اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  122

 115211برلم       25135115

    25135115اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع  -  123

 115211برلم   

    25135115اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  124

 115211برلم   

    25135115اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع  -  125

 115211برلم   

    25135115اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  126

 115211برلم   

حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل  -  121

ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ولٌع باسم الشركة على ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والت

 115211برلم       25135115الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى  -  122

بد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة على 

 115211برلم       25135115خ : الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌ

دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى  -  123

ومٌة ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحك

ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة على 

 115211برلم       25135115الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى دمحم نبٌل عبدالعزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  135

ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ولجانها والتولٌع باسم الشركة على  ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها

 115211برلم       25135115الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص  -  131

و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات  حسنى ابراهٌم المطان

الحكومٌة ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة 

 115211برلم       25135115ٌن او منفردٌن ، تارٌخ : على الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمع

اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص  -  132

لشركة امام كافة الجهات حسنى ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل ا

الحكومٌة ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة 

 115211برلم       25135115على الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

بد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص اٌهاب دمحم نبٌل ع -  133

حسنى ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

الخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة الحكومٌة ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى ا

 115211برلم       25135115على الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لشركاء / اخالص اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح ل -  134

حسنى ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

الحكومٌة ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة 

 115211برلم       25135115ت واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : على الشٌكا

اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى  -  135

منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة على 

 115211برلم       25135115الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى  -  136

ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة على ولطاع االعمال والمطا

 115211برلم       25135115الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره  -  131

ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

لشركة على ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم ا

 115211برلم       25135115الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اخالص حسنى ابراهٌم المطان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء / اخالص حسنى  -  132

طراد مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة ابراهٌم المطان و اٌهاب دمحم نبٌل عبد العزٌز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولطاع االعمال والمطاع الخاص والبنون وعلى االخص امام مصلحة الضرائب بمأمورٌتها ولجانها والتولٌع باسم الشركة على 

 115211برلم       25135115الشٌكات واستالمها وصرفها من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة  -  133

و المعتمد من الشركة المابضة للنمل البحري و البري  2513/6/21للشركة المنعمدة بممر الشركة المابضة للنمل البحري و البري فً 

ٌتولً ادارة الشركة مجلس  -من النظام االساسً لتصبح علً النحو التالً : 13المعتمد من وزارة النمل بتدٌل المادة  ش ت م م و

ادارة ٌتكون من عدد فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسه و ال ٌزٌد عن تسعه بما فٌهم رئٌس المجلس و ٌتم اختٌارهم و تحدٌد من 

 111552برلم       25135115عضاء المجلس من مكافات و بدل ، تارٌخ : ٌتفرغ لالدارة منهم و ما ٌتماضاه ا

ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة  -  255

لشركة المابضة للنمل البحري و البري و المعتمد من ا 2513/6/21للشركة المنعمدة بممر الشركة المابضة للنمل البحري و البري فً 

ٌتولً ادارة الشركة مجلس  -من النظام االساسً لتصبح علً النحو التالً : 13ش ت م م و المعتمد من وزارة النمل بتدٌل المادة 

و تحدٌد من ادارة ٌتكون من عدد فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسه و ال ٌزٌد عن تسعه بما فٌهم رئٌس المجلس و ٌتم اختٌارهم 

 111552برلم       25135115ٌتفرغ لالدارة منهم و ما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات و بدل ، تارٌخ : 

ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة  -  251

و المعتمد من الشركة المابضة للنمل البحري و البري  2513/6/21للشركة المنعمدة بممر الشركة المابضة للنمل البحري و البري فً 

ٌتولً ادارة الشركة مجلس  -من النظام االساسً لتصبح علً النحو التالً : 13نمل بتدٌل المادة ش ت م م و المعتمد من وزارة ال

ادارة ٌتكون من عدد فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسه و ال ٌزٌد عن تسعه بما فٌهم رئٌس المجلس و ٌتم اختٌارهم و تحدٌد من 

 111552برلم       25135115ت و بدل ، تارٌخ : ٌتفرغ لالدارة منهم و ما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافا

ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة  -  252

البحري و البري و المعتمد من الشركة المابضة للنمل  2513/6/21للشركة المنعمدة بممر الشركة المابضة للنمل البحري و البري فً 

ٌتولً ادارة الشركة مجلس  -من النظام االساسً لتصبح علً النحو التالً : 13ش ت م م و المعتمد من وزارة النمل بتدٌل المادة 

ادارة ٌتكون من عدد فردي من االعضاء ال ٌمل عن خمسه و ال ٌزٌد عن تسعه بما فٌهم رئٌس المجلس و ٌتم اختٌارهم و تحدٌد من 

 111552برلم       25135115دارة منهم و ما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات و بدل ، تارٌخ : ٌتفرغ لال

ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  حضور الجلسات و ما ٌتماضاه االعضاء  -  253

و الئحته  1331لسنة  253لعام الصادر بالمانون رلم المتفرؼون من رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركات لطاع االعمال ا

(  22التنفٌذٌة 8 مع استخدام اسلوب التصوٌت التراكمً فً انتخاب اعضاء مجلس االدارة المحددٌن بالبندٌن ) ب 8 ج ( من المادة ) 

ن مع االبماء علً ما نص علٌه من المانون المشار الٌه و ذلن بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً فً عضوٌة مجلس االدارة كلما امكن ذل

 111552برلم       25135115المانون المشار الٌه فً البنود ) أ 8 د 8 هـ ( من ذات المادة ، تارٌخ : 

ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  حضور الجلسات و ما ٌتماضاه االعضاء  -  254

و الئحته  1331لسنة  253ا الحكام لانون شركات لطاع االعمال العام الصادر بالمانون رلم المتفرؼون من رواتب ممطوعه طبم

(  22التنفٌذٌة 8 مع استخدام اسلوب التصوٌت التراكمً فً انتخاب اعضاء مجلس االدارة المحددٌن بالبندٌن ) ب 8 ج ( من المادة ) 

فً عضوٌة مجلس االدارة كلما امكن ذلن مع االبماء علً ما نص علٌه  من المانون المشار الٌه و ذلن بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً

 111552برلم       25135115المانون المشار الٌه فً البنود ) أ 8 د 8 هـ ( من ذات المادة ، تارٌخ : 

عضاء ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  حضور الجلسات و ما ٌتماضاه اال -  255

و الئحته  1331لسنة  253المتفرؼون من رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركات لطاع االعمال العام الصادر بالمانون رلم 

(  22التنفٌذٌة 8 مع استخدام اسلوب التصوٌت التراكمً فً انتخاب اعضاء مجلس االدارة المحددٌن بالبندٌن ) ب 8 ج ( من المادة ) 

الٌه و ذلن بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً فً عضوٌة مجلس االدارة كلما امكن ذلن مع االبماء علً ما نص علٌه من المانون المشار 

 111552برلم       25135115المانون المشار الٌه فً البنود ) أ 8 د 8 هـ ( من ذات المادة ، تارٌخ : 

منتدب  حضور الجلسات و ما ٌتماضاه االعضاء ممدوح توفٌك عزت دراز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  256

و الئحته  1331لسنة  253المتفرؼون من رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركات لطاع االعمال العام الصادر بالمانون رلم 

(  22من المادة ) التنفٌذٌة 8 مع استخدام اسلوب التصوٌت التراكمً فً انتخاب اعضاء مجلس االدارة المحددٌن بالبندٌن ) ب 8 ج ( 

من المانون المشار الٌه و ذلن بما ٌسمح بالتمثٌل النسبً فً عضوٌة مجلس االدارة كلما امكن ذلن مع االبماء علً ما نص علٌه 

 111552برلم       25135115المانون المشار الٌه فً البنود ) أ 8 د 8 هـ ( من ذات المادة ، تارٌخ : 



 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

 62316برلم       25135111شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرع ، تارٌخ : سعد دمحم بٌومً احمد   -  251

 62316برلم       25135111سعد دمحم بٌومً احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرع ، تارٌخ :  -  252

 62316برلم       25135111ع ، تارٌخ : سعد دمحم بٌومً احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفر -  253

    25135111شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرع ، تارٌخ :  -  215

 62316برلم   

    25135111شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرع ، تارٌخ :  -  211

 62316برلم   

    25135111شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرع ، تارٌخ :  -  212

 62316برلم   

برلم       25135111احمد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرع ، تارٌخ :  -  213

62316 

برلم       25135111مد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرع ، تارٌخ : اح -  214

62316 

برلم       25135111احمد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرع ، تارٌخ :  -  215

62316 

 62316برلم       25135111اهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : سعد دمحم بٌومً احمد  شركة مس -  216

 62316برلم       25135111سعد دمحم بٌومً احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  211

 62316برلم       25135111ٌخ : سعد دمحم بٌومً احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرغ ، تار -  212

    25135111شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  213

 62316برلم   

    25135111شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  225

 62316  برلم 

    25135111شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  221

 62316برلم   

برلم       25135111احمد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  222

62316 

برلم       25135111د محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : احمد محمو -  223

62316 

برلم       25135111احمد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  224

62316 

( ٌتم انتخابهم من  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -ضو مجلس ادارة معٌن  سعد دمحم بٌومً احمد  شركة مساهمة  ع -  225

تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة باتا لمدة سنه واحده و ذلن  -العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111علً النحو السابك ، تارٌخ : 



 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 انتخابهم من  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 - بٌومً احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن  سعد دمحم -  226

تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة باتا لمدة سنه واحده و ذلن  -العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111علً النحو السابك ، تارٌخ : 

( ٌتم انتخابهم من  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -سعد دمحم بٌومً احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن   -  221

تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة باتا لمدة سنه واحده و ذلن  -العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111حو السابك ، تارٌخ : علً الن

( ٌتم  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  222

حذٌة باتا لمدة سنه تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لال -انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111واحده و ذلن علً النحو السابك ، تارٌخ : 

( ٌتم  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  223

تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة باتا لمدة سنه  -انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111واحده و ذلن علً النحو السابك ، تارٌخ : 

( ٌتم  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -شكري حماد شكر الشرلاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  235

تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة باتا لمدة سنه  -انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111ابك ، تارٌخ : واحده و ذلن علً النحو الس

( ٌتم  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -احمد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن   -  231

تا لمدة سنه تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة با -انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111واحده و ذلن علً النحو السابك ، تارٌخ : 

( ٌتم  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -احمد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن   -  232

مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة باتا لمدة سنه  تم تعٌٌن -انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما لالحكام المانون المنظم لذلن 

 62316برلم       25135111واحده و ذلن علً النحو السابك ، تارٌخ : 

( ٌتم  2االعضاء المنتخبون ) عدد  - 4 -احمد محمود محمود السٌد حجاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة معٌن   -  233

تم تعٌٌن مجلس ادارة الشركة المصرٌة لالحذٌة باتا لمدة سنه  -الحكام المانون المنظم لذلن انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما ل

 62316برلم       25135111واحده و ذلن علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ة ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌضاؾ الً صالحٌات السٌد رئٌس مجلس ادار -  234

    25135112مع استمرار كافة بالً الصالحٌات كما هً ، تارٌخ :  -الشركة حك تفوٌض الؽٌر فً صرؾ الشٌكات لدي البنون 

 131115برلم   

مهندس / اسحك جرس جرٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مصفى  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه المنعمده  -  235

شركه ماجدكو للهندسه واالنشاءات ، مهندس / اسحك جرس جرٌس وشركاه ، ش . ذ . م . م ، والمعتمد الخاصه ب 2513/6/6فى 

من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة ، وضع الشركه تحت التصفٌه وتعٌٌن المهندس / اسحك جرس جرٌس مصفٌاً للشركه 

على وجه الخصوص وفاء ما على الشركه من دٌون او التزامات وبٌع وتكون مهمته المٌام بجمٌع االعمال التى تمتضٌها التسوٌه و

 124413برلم       25135121بالمزاد العلنى أو ، تارٌخ :  -ان وجدت  -اصول الشركه الثابته والمنموله 

ء والؽٌر مهندس / اسحك جرس جرٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مصفى  بأى طرٌمه أخرى ٌراها وتمثٌل الشركه امام المضا -  236

وله المبول بالصلح والتحكٌم واالبراء واالنكار وله توكٌل ؼٌره من المهنٌن او من ؼٌرهم فى كل او بعض ما سبك ، على أن تكون 

 124413برلم       25135121مده التصفٌه سته اشهر تنتهى فٌها جمٌع اعمال التصفٌه ، لابله للتجدٌد طبماً للمانون ، تارٌخ : 

 علً دمحم صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه علً دمحم -  231

امام جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشركه بإسم ولصالح الشركه 

برلم       25135121والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ :  وتحمٌك اؼراضها وله الحك فى االلتراض والرهن

163156 



 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

علً دمحم علً دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه  -  232

حك التولٌع على عمود الشركه بإسم ولصالح الشركه امام جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص وله 

برلم       25135121وتحمٌك اؼراضها وله الحك فى االلتراض والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

163156 

حٌات فى ادارة الشركه علً دمحم علً دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصال -  233

امام جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشركه بإسم ولصالح الشركه 

برلم       25135121وتحمٌك اؼراضها وله الحك فى االلتراض والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

163156 

علً دمحم علً دمحم صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه  -  245

امام جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشركه بإسم ولصالح الشركه 

برلم       25135121اض والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : وتحمٌك اؼراضها وله الحك فى االلتر

163156 

علً دمحم علً دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه  -  241

لخاص وله حك التولٌع على عمود الشركه بإسم ولصالح الشركه امام جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه ولطاع االعمال العام وا

برلم       25135121وتحمٌك اؼراضها وله الحك فى االلتراض والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

163156 

كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه علً دمحم علً دمحم صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله  -  242

امام جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشركه بإسم ولصالح الشركه 

برلم       25135121وتحمٌك اؼراضها وله الحك فى االلتراض والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

163156 

 44325برلم       25135124دمحم متولى متولى عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع إسمها للوفاه ، تارٌخ :  -  243

 44325برلم       25135124دمحم متولى متولى عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع إسمها للوفاه ، تارٌخ :  -  244

 44325برلم       25135124ٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع إسمها للوفاه ، تارٌخ : دمحم متولى متولى عمر  توصٌة بس -  245

 44325برلم       25135124هانم عبد العزٌز الجداوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع إسمها للوفاه ، تارٌخ :  -  246

 44325برلم       25135124تارٌخ :  هانم عبد العزٌز الجداوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع إسمها للوفاه ، -  241

 44325برلم       25135124هانم عبد العزٌز الجداوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع إسمها للوفاه ، تارٌخ :  -  242

ولى دمحم متولى متولى عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم مت -  243

 44325برلم       25135124متولى عمر بمفرده ، تارٌخ : 

دمحم متولى متولى عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم متولى  -  255

 44325برلم       25135124متولى عمر بمفرده ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم متولى دمحم متولى متولى عمر  توص -  251

 44325برلم       25135124متولى عمر بمفرده ، تارٌخ : 

هانم عبد العزٌز الجداوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم  -  252

 44325برلم       25135124تولى عمر بمفرده ، تارٌخ : متولى م

هانم عبد العزٌز الجداوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم  -  253

 44325برلم       25135124متولى متولى عمر بمفرده ، تارٌخ : 



 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

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم هانم عبد العزٌز الجداوي  تو -  254

 44325برلم       25135124متولى متولى عمر بمفرده ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم السٌد ابو السعود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  255

 134541برلم       25135124ن منفردٌن أو مجتمعٌن فى كل ما تطلبه اعمال ادارة الشركه ، تارٌخ : المتضامنٌ

دمحم ابراهٌم السٌد ابو السعود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  256

 134541برلم       25135124الشركه ، تارٌخ :  المتضامنٌن منفردٌن أو مجتمعٌن فى كل ما تطلبه اعمال ادارة

دمحم ابراهٌم السٌد ابو السعود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  251

 134541برلم       25135124المتضامنٌن منفردٌن أو مجتمعٌن فى كل ما تطلبه اعمال ادارة الشركه ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم السٌد ابو السعود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء  -  252

 134541برلم       25135124المتضامنٌن منفردٌن أو مجتمعٌن فى كل ما تطلبه اعمال ادارة الشركه ، تارٌخ : 

 131565برلم       25135124ندى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  253

 131565برلم       25135124سلمى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  265

 131565برلم       25135124مة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : ناصر محى الدٌن دمحم دمحم خالد  شركة مساه -  261

ندى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركه الخالدٌه للنمل  -  262

فمه على إعادة تشكٌل مجلس ادارة بالموا 2513/1/22ومعتمد من الهٌئه العامه لإلستثمار فى  2513/1/15والشحن والتفرٌػ فى 

 25352145255115رلم لومى  -رئٌس مجلس ادارة   -( ناصر محى الدٌن دمحم دمحم خالد 1الشركه لٌكون على النحو التالى : )

( ندى 3األسكندرٌه ، ) 22312155255146رلم لومى  -عضو مجلس ادارة  -( سلمى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد 2األسكندرٌه ، )

برلم       25135124األسكندرٌه . ، تارٌخ :  23153565255321رلم لومى  -عضو مجلس ادارة  -د الفتاح دمحم دمحم خالد عب

131565 

سلمى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركه الخالدٌه  -  263

بالموافمه على إعادة تشكٌل مجلس  2513/1/22ومعتمد من الهٌئه العامه لإلستثمار فى  2513/1/15للنمل والشحن والتفرٌػ فى 

رلم لومى  -رئٌس مجلس ادارة   -( ناصر محى الدٌن دمحم دمحم خالد 1ادارة الشركه لٌكون على النحو التالى : )

 22312155255146رلم لومى  -جلس ادارة عضو م -( سلمى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد 2األسكندرٌه ، ) 25352145255115

األسكندرٌه . ، تارٌخ :  23153565255321رلم لومى  -عضو مجلس ادارة  -( ندى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد 3األسكندرٌه ، )

 131565برلم       25135124

تماع مجلس ادارة شركه الخالدٌه ناصر محى الدٌن دمحم دمحم خالد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اج -  264

بالموافمه على إعادة تشكٌل مجلس  2513/1/22ومعتمد من الهٌئه العامه لإلستثمار فى  2513/1/15للنمل والشحن والتفرٌػ فى 

رلم لومى  -رئٌس مجلس ادارة   -( ناصر محى الدٌن دمحم دمحم خالد 1ادارة الشركه لٌكون على النحو التالى : )

 22312155255146رلم لومى  -عضو مجلس ادارة  -( سلمى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد 2األسكندرٌه ، ) 25352145255115

األسكندرٌه . ، تارٌخ :  23153565255321رلم لومى  -عضو مجلس ادارة  -( ندى عبد الفتاح دمحم دمحم خالد 3األسكندرٌه ، )

 131565برلم       25135124

عبد العلٌم السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من /  مصطفى دمحم شولى -  265

السٌد بركات السٌد ، سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور 

 162415برلم       25135125مجتمعٌن او منفردٌن عن الشركه ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم شولى عبد العلٌم السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من /  -  266

السٌد بركات السٌد ، سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور 

 162415برلم       25135125ٌن او منفردٌن عن الشركه ، تارٌخ : مجتمع



 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

مصطفى دمحم شولى عبد العلٌم السٌد منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من /  -  261

طفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور السٌد بركات السٌد ، سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مص

 162415برلم       25135125مجتمعٌن او منفردٌن عن الشركه ، تارٌخ : 

سامر السٌد بركات على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من / السٌد بركات السٌد ،  -  262

العزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور مجتمعٌن او منفردٌن سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبد

 162415برلم       25135125عن الشركه ، تارٌخ : 

سامر السٌد بركات على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من / السٌد بركات السٌد ،  -  263

لسٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور مجتمعٌن او منفردٌن سامر السٌد بركات ا

 162415برلم       25135125عن الشركه ، تارٌخ : 

ٌد ، سامر السٌد بركات على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من / السٌد بركات الس -  215

سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور مجتمعٌن او منفردٌن 

 162415برلم       25135125عن الشركه ، تارٌخ : 

تولٌع  إلى كل من / السٌد بركات دمحم حسن عبد العزٌز دمحم النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة وال -  211

السٌد ، سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور مجتمعٌن او 

 162415برلم       25135125منفردٌن عن الشركه ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من / السٌد بركات  دمحم حسن عبد العزٌز دمحم النجار  توصٌة بسٌطة  -  212

السٌد ، سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور مجتمعٌن او 

 162415برلم       25135125منفردٌن عن الشركه ، تارٌخ : 

د العزٌز دمحم النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  إلى كل من / السٌد بركات دمحم حسن عب -  213

السٌد ، سامر السٌد بركات السٌد على ، دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم النجار ، مصطفى دمحم شولى عبدالعلٌم السٌد منصور مجتمعٌن او 

 162415برلم       25135125منفردٌن عن الشركه ، تارٌخ : 

دمحم فتحً ابراهٌم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم المرحوم / دمحم فتحى ابراهٌم للوفاه ، تارٌخ :  -  214

 113135برلم       25135125

خ : دمحم فتحً ابراهٌم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم المرحوم / دمحم فتحى ابراهٌم للوفاه ، تارٌ -  215

 113135برلم       25135125

حسن ابراهٌم ابراهٌم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم المرحوم / دمحم فتحى ابراهٌم للوفاه ، تارٌخ :  -  216

 113135برلم       25135125

اهٌم للوفاه ، تارٌخ : حسن ابراهٌم ابراهٌم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم المرحوم / دمحم فتحى ابر -  211

 113135برلم       25135125

دمحم فتحً ابراهٌم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الموصى / حسن ابراهٌم ابراهٌم على لٌصبح  -  212

برلم       25135125شرٌن متضامن ، تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / حسن ابراهٌم ابراهٌم على منفرداً ، تارٌخ : 

113135 

دمحم فتحً ابراهٌم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الموصى / حسن ابراهٌم ابراهٌم على لٌصبح  -  213

برلم       25135125شرٌن متضامن ، تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / حسن ابراهٌم ابراهٌم على منفرداً ، تارٌخ : 

113135 

سن ابراهٌم ابراهٌم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الموصى / حسن ابراهٌم ابراهٌم على ح -  225

برلم       25135125لٌصبح شرٌن متضامن ، تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / حسن ابراهٌم ابراهٌم على منفرداً ، تارٌخ : 

113135 



 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

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الموصى / حسن ابراهٌم ابراهٌم على حسن ابراهٌم ابراهٌم على  تو -  221

برلم       25135125لٌصبح شرٌن متضامن ، تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / حسن ابراهٌم ابراهٌم على منفرداً ، تارٌخ : 

113135 

برلم       25135122تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  222

51252 

برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  223

51252 

برلم       25135122شركة ، تارٌخ : دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من ال -  224

51252 

برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  225

51252 

برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  226

51252 

برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  221

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  222

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  223

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  235

51252 

برلم       25135122شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :   دمحم دمحم احمد السمان -  231

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  232

51252 

برلم       25135122خارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ت -  233

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  234

51252 

برلم       25135122:  دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ -  235

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  236

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  231

51252 



 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

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  232

51252 

برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  233

51252 

برلم       25135122سمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : فاتن احمد دمحم احمد ال -  355

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  351

51252 

برلم       25135122شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة   -  352

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  353

51252 

برلم       25135122الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج  -  354

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  355

51252 

برلم       25135122تارٌخ : فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ،  -  356

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  351

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  352

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  353

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  315

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  311

51252 

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  312

 51252برلم       25135122ة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌط -  313

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  314

 51252برلم       25135122خ : معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌ -  315

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  316

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  311



 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

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  312

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  313

 51252برلم       25135122معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  325

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  321

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  322

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  323

برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  324

51252 

برلم       25135122ا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دٌن -  325

51252 

برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  326

51252 

برلم       25135122لسمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دٌنا دمحم دمحم احمد ا -  321

51252 

برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  322

51252 

برلم       25135122مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  -  323

51252 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  335

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة دٌنا دمحم دمحم احمد  -  331

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  332

 51252برلم       25135122تارٌخ : مذكورٌن بالعمد ، 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  333

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -الشرٌكه من الشركة  دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج -  334

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  335

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  336

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

 انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن -دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  331

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 



 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

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  332

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -الشرٌكه من الشركة  دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج -  333

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  345

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  دمحم -  341

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  342

 51252برلم       25135122مد ، تارٌخ : بالع

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  343

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -رٌكه من الشركة دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الش -  344

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  345

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  346

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

مذكورٌن انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  341

 51252برلم       25135122بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  342

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -رٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  ش -  343

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  355

 51252لم   بر    25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  351

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

نضمام شرٌكٌن موصٌٌن ا -فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  352

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  353

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -لسمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة فاتن احمد دمحم احمد ا -  354

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  355

 51252برلم       25135122رٌخ : مذكورٌن بالعمد ، تا



 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

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  356

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -لشرٌكه من الشركة فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج ا -  351

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  352

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -اتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌكه من الشركة ف -  353

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

عمد انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بال -معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  365

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  361

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -ة معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشرك -  362

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  363

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة   معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة -  364

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  365

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  366

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  361

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  362

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

نضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ا -معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  363

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  315

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  -ٌر معٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مد -  311

 51252برلم       25135122، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  312

 51252 برلم      25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  313

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 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

ام شرٌكٌن موصٌٌن انضم -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  314

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  315

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكٌن موصٌٌن  -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  316

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ٌن موصٌٌن انضمام شرٌك -دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  311

 51252برلم       25135122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  312

ت و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركا

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  313

تعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن ال

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المد

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

شركة منفردة مخوله فً ذلن كافة دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن ال -  325

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

ب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سح

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شرك -  321

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و  التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  322

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

تجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و ال

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : التنفٌذٌة و ٌجب و 

دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  323

و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

دد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تح

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  324

التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 



 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

مدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و ال

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

ة منفردة مخوله فً ذلن كافة دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشرك -  325

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

اٌداع و  التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة   دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة -  326

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

امل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التع

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252 برلم      25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  321

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

ة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرف

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ :  التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً

دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  322

ب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائ

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

لً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتو

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  323

االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل  الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مد

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

ذلن كافة دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً  -  335

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة  ؼٌرها 8 و

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها -  331

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

افة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً ك

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  دمحم -  332

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

اع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدف

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122م ، تارٌخ : التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌ



 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

دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  333

تماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االج

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122لتنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : ا

دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  334

ٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكوم

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لاب

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  335

ت بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌا

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و -  336

كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و 

البنكٌة من سحب و  السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت

اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال 

 51252برلم       25135122االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

مد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن فاتن احمد دمحم اح -  331

كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و 

ً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدن

اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال 

 51252برلم       25135122خ : االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌ

فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  -  332

اعٌه و كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتم

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و 

اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال 

 51252برلم       25135122نفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : االدارة الت

فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  -  333

ومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحك

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و 

ابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد ل

 51252برلم       25135122االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  -  455

لصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و كافة ا

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و 

و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال  اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن

 51252برلم       25135122االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

الدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك ا -  451

كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و 



 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

لتعامالت البنكٌة من سحب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة ا

اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال 

 51252برلم       25135122االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  فاتن احمد -  452

كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و 

ع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفا

اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال 

 51252برلم       25135122، تارٌخ :  االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم

فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  -  453

االجتماعٌه و  كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و 

اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال 

 51252برلم       25135122ارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : االد

فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  -  454

كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و 

التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و  السجل التجاري و الؽرفة

اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال 

 51252برلم       25135122حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً 

فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  -  455

رائب و التامٌنات االجتماعٌه و كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الض

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و 

ٌتولً اعمال اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان 

 51252برلم       25135122االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن  -  456

ع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل م

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و 

تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال اٌداع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و 

 51252برلم       25135122االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

فردة مخوله فً ذلن فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة من -  451

كافة الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و 

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و 

اع و ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال اٌد

 51252برلم       25135122االدارة التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

ن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌ -  452

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

ن فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنو

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  453

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

ع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفا



 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

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122، تارٌخ :  التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم

معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  415

و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122ة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : التنفٌذٌ

معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  411

لشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و ا

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  412

ع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل م

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

ً ذلن كافة معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله ف -  413

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة  ؼٌرها 8

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  لها حك اال -  414

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

تعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة ال

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  معتز محمود -  415

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

دارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ا

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  416

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

اري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التج

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122هاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : التنفٌذٌة و ٌجب و ان

معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  411

رائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الض

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 



 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

معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  412

دارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات اال

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

لشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر ل

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  413

لصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل ا

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة  ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك اال -  425

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

تعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة ال

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة دٌنا دمحم  -  421

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

ع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفا

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122، تارٌخ :  التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم

دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  422

االجتماعٌه و السجل  الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ارة ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االد

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة  -  423

و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل  الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة  ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

كافة  دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن -  424

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و 

ا تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة ؼٌرها 8 و له

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

ها حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردة مخوله فً ذلن كافة دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ل -  425

الصالحٌات بما فً ذلن التعامل مع الجهات االدارٌة و الحكومٌه و المضاء و الشركات و الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و السجل 

كافة التعامالت البنكٌة من سحب و اٌداع و  التجاري و الؽرفة التجارٌة و الدفاع المدنً و ادارة الرخص و التعامل مع البنون فً

ؼٌرها 8 و لها تعٌٌن و عزل الموظفٌن و المدٌرٌن و تعٌٌن مدٌر للشركة بعمد لابل للتجدٌد تحدد مدته علً ان ٌتولً اعمال االدارة 

 51252برلم       25135122التنفٌذٌة و ٌجب و انهاء عمله فً حالة الخطأ الجسٌم ، تارٌخ : 

 51252برلم       25135122نا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ : دٌ -  426



 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

 51252برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  421

 51252برلم       25135122ن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ : دٌنا دمحم دمحم احمد السما -  422

 51252برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  423

 51252برلم       25135122شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ : دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  435

 51252برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  431

 51252برلم       25135122تارٌخ :  دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، -  432

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  433

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  434

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  435

 51252برلم       25135122ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ : دمحم دمحم احمد السمان  توص -  436

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  431

 51252برلم       25135122مدٌرا معٌن ، تارٌخ : دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه  -  432

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  433

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  445

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  441

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  442

 51252برلم       25135122مد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ : دمحم دمحم اح -  443

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  444

51252 

برلم       25135122شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  -  445

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  446

51252 

برلم       25135122مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه -  441

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  442

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  443

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  455

51252 



 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

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  451

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  452

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  453

51252 

برلم       25135122احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  فاتن احمد دمحم -  454

51252 

برلم       25135122فاتن احمد دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  455

51252 

 51252برلم       25135122عٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ : معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر م -  456

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  451

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  452

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  453

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  465

 51252برلم       25135122سٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ : معتز محمود مبرون  توصٌة ب -  461

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  462

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  463

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  464

 51252برلم       25135122تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :   معتز محمود مبرون  شركة تضامن  مدٌر معٌن -  465

 51252برلم       25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  466

 51252رلم   ب    25135122معتز محمود مبرون  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  461

 51252برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  462

 51252برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  463

 51252برلم       25135122دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  دٌنا -  415

 51252برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  411

 51252برلم       25135122توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  -  412

 51252برلم       25135122دٌنا دمحم دمحم احمد السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌن ، تارٌخ :  -  413

برلم       25135135ن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دمحم جالل عبد السالم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  414

134535 



 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

عادل محمود مرسى ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وله حك االدارة والتولٌع منفردا دون ؼٌره وله تمثٌل الشركة  -  415

 131352برلم       25135135امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌه والتولٌع نٌابه عنها ، تارٌخ : 

برلم       25135135خالد احمد شولً احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  416

124314 

برلم       25135135خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  411

124314 

برلم       25135135خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  412

124314 

برلم       25135135محمود على حسن ابو سمره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  413

124314 

برلم       25135135شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  محمود على حسن ابو سمره  -  425

124314 

برلم       25135135محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  421

124314 

برلم       25135135ٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : السٌد علً عبدالحافظ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  422

124314 

برلم       25135135السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  423

124314 

برلم       25135135الشركة ، تارٌخ : السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من  -  424

124314 

    25135135احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  425

 124314برلم   

    25135135، تارٌخ : احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  426

 124314برلم   

    25135135احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  421

 124314برلم   

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  422

124314 

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  423

124314 

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  435

124314 

برلم       25135135خالد احمد شولً احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  431

124314 

برلم       25135135خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  432

124314 



 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

برلم       25135135احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  خالد احمد شولً -  433

124314 

برلم       25135135محمود على حسن ابو سمره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  434

124314 

برلم       25135135دٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  م -  435

124314 

برلم       25135135محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  436

124314 

برلم       25135135ٌن من الشركة ، تارٌخ : السٌد علً عبدالحافظ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشر -  431

124314 

برلم       25135135السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  432

124314 

برلم       25135135:  السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ -  433

124314 

    25135135احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  555

 124314برلم   

    25135135احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  551

 124314برلم   

    25135135احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  552

 124314برلم   

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  553

124314 

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  554

124314 

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  555

124314 

برلم       25135135ً احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : خالد احمد شول -  556

124314 

برلم       25135135خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  551

124314 

برلم       25135135كة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : خالد احمد شولً احمد خلٌل  شر -  552

124314 

برلم       25135135محمود على حسن ابو سمره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  553

124314 

برلم       25135135ٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شر -  515

124314 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25135135محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  511

124314 

برلم       25135135كه الً الشركة ، تارٌخ : السٌد علً عبدالحافظ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌ -  512

124314 

برلم       25135135السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  513

124314 

برلم       25135135، تارٌخ : السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  514

124314 

احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  515

 124314برلم       25135135

تارٌخ :  احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، -  516

 124314برلم       25135135

احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  511

 124314برلم       25135135

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  512

124314 

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  513

124314 

برلم       25135135صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  525

124314 

خالد احمد شولً احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /  -  521

و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل السٌد علً عبدالحافظ السٌد 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و 

شركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض ال

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ن السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكا -  522

السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل 

التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و 

ون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم الخاص و كافة البن

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /  خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك -  523

السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل 

ة و المطاع العام و التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌ

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /   محمود على حسن ابو سمره -  524

السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل 

عٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /  -  525

السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل 

مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و  التجاري و الؽرفة التجارٌة و

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135عٌن ، تارٌخ : الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتم

محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /  -  526

السجل  السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام

التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و 

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135تكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : الشركة و لتحمٌك ؼرضها ل

السٌد علً عبدالحافظ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد / السٌد  -  521

او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل التجاري و علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن 

الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و كافة 

صدر منهما باسم الشركة و لتحمٌك البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً ت

 124314برلم       25135135ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد / السٌد  -  522

د / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل التجاري و علً عبدالحافظ السٌد و السٌ

الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و كافة 

نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لتحمٌك  البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و

 124314برلم       25135135ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ٌد / السٌد السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان الس -  523

علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل التجاري و 

الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و كافة 

لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم الشركة و لتحمٌك البنون و 

 124314برلم       25135135ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان  احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون -  535

السٌد / السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام 

هلٌة و المطاع العام و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و اال

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

الرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان احمد سراج الدٌن عبد -  531

السٌد / السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام 

نات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌ

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان  -  532

السٌد / السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام 

و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و  السجل التجاري

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً 



 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

صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /  -  533

حك تمثٌل الشركة امام السجل  السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما

التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و 

الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم 

 124314برلم       25135135شركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : ال

صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /  -  534

حمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل السٌد علً عبدالحافظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً ا

التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و 

ون االعمال التً تصدر منهما باسم الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تك

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكان السٌد /  -  535

ظ السٌد و السٌد / خالد احمد شولً احمد خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام السجل السٌد علً عبدالحاف

التجاري و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب و التامٌنات االجتماعٌه و جمٌع الجهات الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و 

ك ؼرض الشركة و نشاطها و بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما باسم الخاص و كافة البنون و لهما كافة السلطات لتحمٌ

 124314برلم       25135135الشركة و لتحمٌك ؼرضها لتكون نافذة فً حك الشركة و ذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ما منفردا التصرؾ باي خالد احمد شولً احمد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منه -  536

نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء 

كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات 

موافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : اال ب

 124314برلم       25135135

 خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي -  531

نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء 

كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات 

ً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : اال بموافمة كتابٌة من بال

 124314برلم       25135135

خالد احمد شولً احمد خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  532

ات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء نوع من انواع التصرف

كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات 

ما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتز

 124314برلم       25135135

محمود على حسن ابو سمره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  533

ابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الث

كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات 

لضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات ا

 124314برلم       25135135

محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  545

تنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او ال

كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات 

ها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحمات

 124314برلم       25135135

محمود على حسن ابو سمره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  541

اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء  نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات 

ٌه ، تارٌخ : اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانون

 124314برلم       25135135

السٌد علً عبدالحافظ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  542

مة التجارٌة سواء نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او الس

كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات 

اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : 

 124314برلم       25135135

السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  543

نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء 

ن التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات كا

اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : 

 124314برلم       25135135

السٌد علً عبدالحافظ السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  544

نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء 

الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات كان التصرؾ بالبٌع او 

اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : 

 124314برلم       25135135

الدٌن عبدالرحمن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا احمد سراج  -  545

التصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة 

لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من  التجارٌة سواء كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب

ٌه انواع التصرفات اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانون

 124314برلم       25135135، تارٌخ : 

حمن محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا احمد سراج الدٌن عبدالر -  546

التصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة 

ب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من التجارٌة سواء كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌ

ٌه انواع التصرفات اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانون

 124314برلم       25135135، تارٌخ : 

كة تضامن  شرٌن متضامن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا احمد سراج الدٌن عبدالرحمن محمود  شر -  541

التصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة 

ٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من التجارٌة سواء كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌن

ٌه انواع التصرفات اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانون

 124314برلم       25135135، تارٌخ : 

او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي   صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  542

نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء 

ة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشرك

اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : 

 124314برلم       25135135

صابرٌن عبدربه فؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي  -  543

نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء 

او سحب لروض او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات  كان التصرؾ بالبٌع او الرهن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : 

 124314برلم       25135135

ؤاد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او منفردٌن علً انه ال ٌجوز الي منهما منفردا التصرؾ باي صابرٌن عبدربه ف -  555

نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة الثابتة او المنموله او التنازل عن ممر الشركة او اسم الشركة او السمة التجارٌة سواء 

اي حموق عٌنٌه او تبعٌه علً الشركة او ؼٌر ذلن من انواع التصرفات كان التصرؾ بالبٌع او الرهن او سحب لروض او ترتٌب 

اال بموافمة كتابٌة من بالً الشركاء 8 كما ٌلتزما بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة و سداد مستحماتها فً المواعٌد المانونٌه ، تارٌخ : 

 124314برلم       25135135

تعدٌل حك  -ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌ -  551

االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او 

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -لسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ساره ماهر عبدا -  552

االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او 

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  553

االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او 

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  554

ن او االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌع

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  555

سالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدال

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  556

لشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم ا

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  551

هر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ما

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  552

لمتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن ا

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  553

ٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او االدارة و التول

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

حك  تعدٌل -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  565

االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او 

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل حك  -ٌكه متضامنه كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شر -  561

االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او 

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل -  562

االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او 

 25256برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -ٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مد -  563

و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او منفردٌن 

 25256برلم       25135131، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  السٌده / جٌزٌل جورج سارا  -  564

و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او منفردٌن 

 25256برلم       25135131، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه السٌده /  -  565

و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او منفردٌن 

 25256برلم       25135131، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  566

و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او منفردٌن 

 25256برلم       25135131، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة  -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  561

و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌعن او منفردٌن 

 25256برلم       25135131ارٌخ : ، ت

تعدٌل حك االدارة  -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه  -  562

ن او منفردٌن و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / كرٌم ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب و ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب مجتمٌع

 25256برلم       25135131، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة  -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  563

 25256برلم       25135131شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة  -شاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ساره ماهر عبدالسالم دمحم ال -  515

 25256برلم       25135131شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة  -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  511

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  شركاء

و انضمام عدد اربعة  -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  512

 25256برلم       25135131شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة  -م دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ساره ماهر عبدالسال -  513

 25256برلم       25135131شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ربعة و انضمام عدد ا -ساره ماهر عبدالسالم دمحم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  514

 25256برلم       25135131شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  515

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و انضمام عدد اربعة شركاء  -بد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة كرٌم ماهر ع -  516

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

عة شركاء و انضمام عدد ارب -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  511

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  512

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  513

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -كرٌم ماهر عبد السالم الشاٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  525

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  521

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  522

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

عدد اربعة شركاء و انضمام  -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  523

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  524

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام عدد اربعة شركاء  -جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة السٌده /  -  525

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ركاء و انضمام عدد اربعة ش -السٌده / جٌزٌل جورج سارا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة  -  526

 25256برلم       25135131موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

برلم       25135131دمحم جابر فرؼلً مبارن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  521

255255 

برلم       25135131تارٌخ : دمحم ابراهٌم سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ،  -  522

255255 

برلم       25135131اشرؾ حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  523

255255 

حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -دمحم جابر فرؼلً مبارن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  535

لمتضامنٌن / اشرؾ حسن دمحم حسن و دمحم جابر فرؼلً مبارن مجتمعٌن او منفردٌن نٌابة عن الشركة و تمثٌلها امام جمٌع الجهات ا

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و فتح حسابات و التولٌع على الشٌكات 8 اما فً حالة 

و كذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و االٌجار و االستؽالل الصول الشركة وممتلكاتها االلتراض والرهن باسم الشركة 

 255255برلم       25135131المنمولة و العمارٌة و ابرام كافة العمود والصفمات ، تارٌخ : 

ك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ح -دمحم ابراهٌم سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  531

المتضامنٌن / اشرؾ حسن دمحم حسن و دمحم جابر فرؼلً مبارن مجتمعٌن او منفردٌن نٌابة عن الشركة و تمثٌلها امام جمٌع الجهات 

 الحكومٌة والؽٌر حكومٌة و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و فتح حسابات و التولٌع على الشٌكات 8 اما فً حالة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االلتراض والرهن باسم الشركة و كذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و االٌجار و االستؽالل الصول الشركة وممتلكاتها 

 255255برلم       25135131المنمولة و العمارٌة و ابرام كافة العمود والصفمات ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -مام الشرٌن الً الشركة اشرؾ حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انض -  532

المتضامنٌن / اشرؾ حسن دمحم حسن و دمحم جابر فرؼلً مبارن مجتمعٌن او منفردٌن نٌابة عن الشركة و تمثٌلها امام جمٌع الجهات 

على الشٌكات 8 اما فً حالة الحكومٌة والؽٌر حكومٌة و التعامل مع جمٌع البنون من سحب و اٌداع و فتح حسابات و التولٌع 

االلتراض والرهن باسم الشركة و كذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و االٌجار و االستؽالل الصول الشركة وممتلكاتها 

 255255برلم       25135131المنمولة و العمارٌة و ابرام كافة العمود والصفمات ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الٌت تتعلك بمعامالت الشركة ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن  دمحم جابر فرؼلً مبارن  -  533

 255255برلم       25135131مجتمعٌن 8 ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

كون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن 8 دمحم ابراهٌم سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الٌت تتعلك بمعامالت الشركة ٌ -  534

 255255برلم       25135131ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ حسن دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الٌت تتعلك بمعامالت الشركة ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن  -  535

 255255برلم       25135131الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 8 ولهما حك توكٌل او تفوٌض 

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  536

 122221برلم       25135131:  دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ -  531

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  532

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  533

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  655

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  651

برلم       25135131بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة -  652

122221 

برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  653

122221 

برلم       25135131ارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخ -  654

122221 

برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  655

122221 

برلم       25135131تارٌخ :  عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، -  656

122221 

برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  651

122221 

برلم       25135131سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  652

122221 

برلم       25135131سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  653

122221 



 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

برلم       25135131اهٌم  السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : سٌد سعٌد  ابر -  615

122221 

برلم       25135131سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  611

122221 

برلم       25135131ٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بس -  612

122221 

برلم       25135131سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  613

122221 

الداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك ا -  614

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و عمرو  -  615

 122221برلم       25135131 ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : دمحم

دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و عمرو  -  616

 122221   برلم    25135131دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و عمرو  -  611

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و عمرو   دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  612

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

و عمرو  دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد -  613

 122221برلم       25135131دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و  -  625

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و  -  621

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و   عمرو دمحم ابراهٌم السٌد -  622

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصب -  623

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و  -  624

 122221برلم       25135131د مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : عمرو دمحم ابراهٌم السٌ

عمرو دمحم ابراهٌم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و  -  625

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و  -  626

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  621

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌم السٌد و سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراه -  622

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و  -  623

 122221برلم       25135131تارٌخ :  عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ،

سٌد سعٌد  ابراهٌم  السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و  -  635

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

اهٌم  السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم ابراهٌم السٌد و سٌد سعٌد  ابر -  631

 122221برلم       25135131عمرو دمحم ابراهٌم السٌد مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

    25135131الشركة لوفاته ، تارٌخ : دمحم سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من  -  632

 143313برلم   

    25135131دمحم سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  633

 143313برلم   

    25135131كة لوفاته ، تارٌخ : دمحم سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشر -  634

 143313برلم   

    25135131ماجد سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  635

 143313برلم   

    25135131ماجد سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  636

 143313برلم   

    25135131ماجد سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  631

 143313برلم   

برلم       25135131سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  632

143313 

برلم       25135131سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  633

143313 

برلم       25135131اشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : سعٌد احمد ر -  645

143313 

دمحم سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  -  641

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  -  642

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

ن المتضامنٌن مجتمعٌن أو دمحم سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌ -  643

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

ماجد سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  -  644

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

مد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو ماجد سعٌد احمد راشد اح -  645

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ماجد سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  -  646

 143313برلم       25135131ارٌخ : منفردٌن ، ت

سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  -  641

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره -  642

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

سعٌد احمد راشد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  -  643

 143313برلم       25135131منفردٌن ، تارٌخ : 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25135151اسالم عامر على على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

125555 

 برلم      25135151اسالم عامر على على وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

125555 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 35122برلم       25135151، تارٌخ :  5435  2514/11/2السٌد ابراهٌم حسن اسماعٌل  التجدٌد السابع  -  1

 35122برلم       25135151، تارٌخ :  5435  2514/11/2السٌد ابراهٌم حسن اسماعٌل  التجدٌد السابع  -  2

 161451برلم       25135151، تارٌخ :  5443  2515/2/1عمر باتع عمر دمحم  التجدٌد االول  -  3

 161451برلم       25135151، تارٌخ :  5455  2515/2/1عمر باتع عمر دمحم  التجدٌد الثانً  -  4

 111143برلم       25135151، تارٌخ :  5461  2516/12/15دمحم عبد الفتاح مصطفً محمود  التجدٌد األول فى  -  5

 121132برلم       25135151، تارٌخ :  5415  2513/5/12اٌهاب عز الدٌن عبد الصمد سلٌمان  التجدٌد ا لثانى فى  -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25135151، تارٌخ :  5453  2513/3/3لٌم دمحم ) هناء فوزي لالستٌراد والتصدٌر (  التجٌدد الثانً هناء فوزي عبد الع -  1

 121121برلم   

،  5453  2513/3/3ٌصحح االسم التجارى هناء فوزى عبد الحلٌم دمحم /هناء فوزى لالستٌراد والتصدٌر  التجٌدد الثانً  -  2

 121121برلم       25135151تارٌخ : 

 122262برلم       25135151، تارٌخ :  5443  2516/15/16سعٌد عبد المنعم مصطفى حنفى  التجدٌد االول  -  3

 132646برلم       25135151، تارٌخ :  5422  2512/12/11هوٌده عبد العاطى احمد على  التجدٌد االول  -  15

 135534برلم       25135151، تارٌخ :  5435  2511/2/3دمحم متولى عبد الرؤوؾ عٌسى  التجدٌد االول فى  -  11

 121213برلم       25135151، تارٌخ :  5446  2513/5/13رافت عزمً سلوانً جرجاوي  التجدٌد الثانً  -  12

 111143برلم       25135151، تارٌخ :  5466  2516/6/4دمحم عبد الفتاح مصطفى محمود  التجدٌد الثانى فى  -  13

 133132برلم       25135151، تارٌخ :  5423  2513/4/2 جمال زٌن العابدٌن دمحم  التجدٌد االول دمحم -  14

 165644برلم       25135151، تارٌخ :  5464  2512/2/1محمود عبدالممصود علً عثمان  التجدٌد الثانى فى  -  15

 165644برلم       25135151، تارٌخ :  5465  2511/2/1محمود عبدالممصود علً عثمان  التجدٌد الثالث فى  -  16

 165354برلم       25135151، تارٌخ :  5432  2513/5/4عطٌه عبدالصمد عامر احمد  التجدٌد الثالث فى  -  11

    25135152، تارٌخ :  5412  2513/4/1عادل الدٌب ادرٌس عبد المؽٌث ) الدٌب لالستٌراد والتصدٌر (  التجدٌد االول  -  12

 133234برلم   

 155123برلم       25135152، تارٌخ :  5515  2513/5/16محمود حنفى محمود حسن  التجدٌد الرابع  -  13

 162553برلم       25135152، تارٌخ :  5412  2512/3/12صٌدلٌه د/ماجد وصفً حلمً وٌصا  التجدٌد الثالث فى  -  25

 133663برلم       25135152، تارٌخ :  5434  2513/1/6لتجدٌد االول كرٌم عبد المحسن عبد اللطٌؾ احمد  ا -  21

 165513برلم       25135152، تارٌخ :  5431  2513/4/3حسام الدٌن السٌد مصطفً السٌد  التجدٌد الثالث فى  -  22

 166131برلم       25135152، تارٌخ :  5421  2513/2/15حسن علً حسن الشوي  التجدٌد الثالث  -  23

 163552برلم       25135152، تارٌخ :  5514  2512/3/25صالح علً دمحم الخولً  التجدٌد الثالث  -  24

 113151برلم       25135152، تارٌخ :  5423  2515/3/35عطٌه حسن عطٌه  التجدٌد السادس  -  25

 166612برلم       25135152ارٌخ : ، ت 5413  2514/15/23وائل السٌد محسن عبدربه  التجدٌد الثانى فى  -  26

 144621برلم       25135152، تارٌخ :  5431  2512/2/31رٌاض ابراهٌم شولى  التجدٌد الثالث  -  21

 144621برلم       25135152، تارٌخ :  5432  2511/2/31رٌاض ابراهٌم شولى  التجدٌد الرابع  -  22

 162521برلم       25135152، تارٌخ :  5435  2515/6/25ً احمد رجب دمحم حجاج  التجدٌد الثان -  23

 122352برلم       25135152، تارٌخ :  5552  2513/1/5امانً دمحم احمد فهمً ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  35

 155253برلم       25135152، تارٌخ :  5552  2515/11/25محمود ابراهٌم محمود عبد الرحمن  التجدٌد الثانً  -  31

 155253برلم       25135152، تارٌخ :  5553  2515/11/25محمود ابراهٌم محمود عبد الرحمن  التجدٌد الثالث  -  32

 151255برلم       25135152، تارٌخ :  5416  2516/6/12لث فى نسٌم عبد المالن جاب هللا  التجدٌد الثا -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151354برلم       25135152، تارٌخ :  5513  2513/1/15العرجاوى للبماله  التجدٌد الرابع  -  34

 133241برلم       25135152، تارٌخ :  5433  2513/4/2ممدوح عبد الاله مسلم سالم  التجدٌد االول  -  35

 111134برلم       25135153، تارٌخ :  5561  2512/3/12 دمحم على المصبى  التجدٌد الثانً دمحم -  36

 5232برلم       25135153، تارٌخ :  5531احمد ابراهٌم حسن  التجدٌد االول   -  31

 5232برلم       25135153، تارٌخ :  5532  1321/2/6احمد ابراهٌم حسن  التجدٌد الثانً  -  32

 5232برلم       25135153، تارٌخ :  5533  1326/2/6احمد ابراهٌم حسن  التجدٌد الثالث  -  33

 5232برلم       25135153، تارٌخ :  5545  1331/2/6احمد ابراهٌم حسن  التجدٌد الرابع  -  45

 5232برلم       25135153، تارٌخ :  5541  1336/2/6احمد ابراهٌم حسن  التجدٌد الخامس  -  41
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 151234برلم       25135115، تارٌخ :  5143  2516/6/16محمود عبد المنعم محمود عبٌد  التجدٌد الثالث فى  -  153

برلم       25135115، تارٌخ :  5156  2513/4/13لعطار  التجدٌد االول فى مصطفى عبد العزٌز سعد زكرٌا ا -  154

133211 

برلم       25135115، تارٌخ :  5166  2515/11/25احمد عبد الرحٌم عبد الممصود العونى  التجدٌد االول فى  -  155

126256 

 125623برلم       25135115ارٌخ : ، ت 5163  2513/1/21دمحم حسن حسٌن اسماعٌل  التجدٌد الثانى فى  -  156

 164242برلم       25135115، تارٌخ :  5144  2513/3/3السٌد عبدالمنعم دمحم متولً  التجدٌد الثالث فى  -  151

 111423برلم       25135115، تارٌخ :  5155  2512/2/25دمحم السٌد حسٌن صدٌك  التجدٌد الثانى فى  -  152

 134511برلم       25135111، تارٌخ :  5122  2513/3/22ٌد اسماعٌل محمود  التجدٌد االول دمحم عبد الحم -  153

 134155برلم       25135111، تارٌخ :  5251  2512/2/11حسنى اسماعٌل احمد دمحم  التجدٌد الخامس فى  -  165

 131213برلم       25135111خ : ، تارٌ 5132  2512/2/25مدحت دمحم دمحم على شلبى  التجدٌد األول فى  -  161

 133135برلم       25135111، تارٌخ :  5123  2513/4/2احمد فرج احمد فرج حسب هللا  التجدٌد االول  -  162

 114354برلم       25135111، تارٌخ :  5216  2515/1/6حسن جابر حسن عبدالمنعم  التجدٌد الثالث فى  -  163

 114354برلم       25135111، تارٌخ :  5211  2515/1/6نعم  التجدٌد الرابع فى حسن جابر حسن عبدالم -  164

    25135111، تارٌخ :  5212  2513/6/11مؤمن على احمد دمحم صٌدلٌه د/ مؤمن علً حسب النبً  التجدٌد الثانى فى  -  165

 122521برلم   

 121543برلم       25135111، تارٌخ :  5134  2513/4/15دمحم جابر موسً باز  التجدٌد الثانً  -  166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 132115برلم       25135111، تارٌخ :  5253  2512/12/23جابر دمحم احمد عبد المادر  التجدٌد االول  -  161

 143522برلم       25135111، تارٌخ :  5215  2511/5/15احمد دمحم  عبدالرسول بدوى  التجدٌد الرابع فى  -  162

 122612برلم       25135111، تارٌخ :  5121  2513/2/13امل مٌخائٌل نوار  التجدٌد الثانى فى امجد ك -  163

 126222برلم       25135111، تارٌخ :  5256  2516/1/11ٌسرى دمحم جاد هللا  التجدٌد األول فى  -  115

 123342برلم       25135111، تارٌخ :  5135  2515/1/24جورج مكرم فهٌم رزق  التجدٌد األول فى  -  111

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5136  1333/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود  التجدٌد االول  -  112

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5131  1332/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود  التجدٌد الثانى  -  113

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5132  2553/3/24 محمود  التجدٌد الثالث اسامه عبد الفتاح دمحم -  114

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5132  2552/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود  التجدٌد الرابع  -  115

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5133  2552/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود  التجدٌد الرابع فى  -  116

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5255  2513/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود  التجدٌد الخامس فى  -  111

برلم       25135111، تارٌخ :  5255  2513/3/24تجدٌد الخامس فى اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس  ال -  112

124312 

برلم       25135111، تارٌخ :  5251  2512/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس  التجدٌد السادس فى  -  113

124312 

 124312برلم       25135111خ : ، تارٌ 5251  2512/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود  التجدٌد السادس فى  -  125

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5136  1333/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس  التجدٌد االول  -  121

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5131  1332/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس  التجدٌد الثانى  -  122

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5132  2553/3/24امه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس  التجدٌد الثالث اس -  123

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5132  2552/3/24اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس  التجدٌد الرابع  -  124

 124312برلم       25135111، تارٌخ :  5133  2552/3/24ٌد الرابع فى اسامه عبد الفتاح دمحم محمود لرناس  التجد -  125

 165312برلم       25135114، تارٌخ :  5242  2513/1/14خالد دمحم احمد محمود  التجدٌد الثالث فى  -  126

 121135برلم       25135114، تارٌخ :  5221  2516/4/13مصطفى دمحم كامل دمحم  التجدٌد االول فى  -  121

 122333برلم       25135114، تارٌخ :  5246  2514/11/13محمود عبدالرحمن نورالدٌن  التجدٌد الخامس فى  -  122

 111261برلم       25135114، تارٌخ :  5233  2511/2/6محسن رشدى لوٌز عبد السٌد  التجدٌد األول فى  -  123

 111261برلم       25135114، تارٌخ :  5245  2516/2/6نى فى محسن رشدى لوٌز عبد السٌد  التجدٌد الثا -  135

برلم       25135114، تارٌخ :  5233  2513/3/14عاشور عاطؾ عبد الؽنى الشرلاوى  التجدٌد الخامس فى  -  131

124215 

برلم       25135114، تارٌخ :  5234  2512/3/14عاشور عاطؾ عبد الؽنى الشرلاوى  التجدٌد السادس فى  -  132

124215 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 164222برلم       25135114، تارٌخ :  5256  2513/3/1السٌد عطٌه دمحم عطٌه  التجدٌد الثالث فى  -  133

 144526برلم       25135114، تارٌخ :  5255  2512/6/22طارق السعٌد جرجس عبد السٌد  التجدٌد الثالث فى  -  134

 144526برلم       25135114، تارٌخ :  5252  2511/6/22لتجدٌد الرابع فى طارق السعٌد جرجس عبد السٌد  ا -  135

 131243برلم       25135114، تارٌخ :  5241  2512/2/11عبد هللا فرج اسماعٌل دمحم  التجدٌد األول فى  -  136

 34652رلم   ب    25135114، تارٌخ :  5254  2513/2/21مرسى حسن مرسى ؼانم  التجدٌد الثامن فى  -  131

 34652برلم       25135114، تارٌخ :  5254  2513/2/21مرسً حسن للمماوالت المعمارٌه  التجدٌد الثامن فى  -  132

 121332برلم       25135114، تارٌخ :  5241  2513/6/1علً دمحم علً حسن عبد العال  التجدٌد الثانى فى  -  133

برلم       25135114، تارٌخ :  5253  2511/6/4عبد الؽنى  التجدٌد الثانى فى عماد عبد الحلٌم عبد الرحمن  -  255

114221 

 121153برلم       25135114، تارٌخ :  5213  2513/5/3عادل  دمحم حامد منصور  التجدٌد السادس  -  251

 122222برلم       25135114، تارٌخ :  5231  2513/6/22صبرى شعبان دمحم السعدنى  التجدٌد الثانى فى  -  252

احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم رضوان   -إضافه االسم التجارى / مؤسسه احمد اسماعٌل للتصدٌر ولوازم التنجٌد واالسفنج  -  253

 133364برلم       25135114، تارٌخ :  5222  2513/3/23التجدٌد االول فى 

 133364برلم       25135114، تارٌخ :  5222  2513/3/23ول فى احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم رضوان  التجدٌد اال -  254

 134132برلم       25135114، تارٌخ :  5232  2512/4/2عادل حسن خلٌل حسٌن  التجدٌد الخامس فى  -  255

 133511برلم       25135115، تارٌخ :  5231  2513/6/16كوثر عبد المحسن عبد العزٌز دمحم  تجدٌد اول -  256

 142513برلم       25135115، تارٌخ :  5231  2511/1/6هٌمن فتحى ملن  التجدٌد الرابع  -  251

 121252برلم       25135115، تارٌخ :  5354  2514/3/12مٌنا تشرشل حنا فرج  تجدٌد اول -  252

 121252 برلم      25135115، تارٌخ :  5353  2513/3/12مٌنا تشرشل حنا فرج  تجدٌد ثان -  253

برلم       25135115، تارٌخ :  5232  2513/3/14) الؽرٌب للرخام (تامر محمود ؼرٌب دمحم  التجدٌد االول  -  215

113561 

برلم       25135115، تارٌخ :  5233  2512/3/14) الؽرٌب للرخام (تامر محمود ؼرٌب دمحم  التجدٌد الثانً  -  211

113561 

 122255برلم       25135115، تارٌخ :  5315  2513/6/25مد  التجدٌد الثانً رضا دمحم دمحم اح -  212

 122552برلم       25135115، تارٌخ :  5261  2513/1/35دمحم دمحم مسعد كنفاش  التجدٌد الثانً  -  213

،  5211  2511/1/11الول دمحم انور ابراهٌم ابراهٌم كدش  التجدٌد ا -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / كدش للتصدٌر  -  214

 122131برلم       25135115تارٌخ : 

    25135115، تارٌخ :  5211  2511/1/11كدش لالستٌراد و التصدٌر  التجدٌد االول  -دمحم انور ابراهٌم ابراهٌم كدش  -  215

 122131برلم   

 122131برلم       25135115تارٌخ : ،  5263  2513/2/6دمحم انور ابراهٌم ابراهٌم كدش  التجدٌد االول  -  216

 131163برلم       25135115، تارٌخ :  5222  2512/2/3دمحم محمود دمحم محمود  التجدٌد االول  -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 132314برلم       25135115، تارٌخ :  5222  2513/2/3حسنى جندى دمحم احمد زٌدان  التجدٌد االول  -  212

 21511برلم       25135115، تارٌخ :  5223  2513/6/3رسالن  التجدٌد التاسع وجدى انور عبد الرحمن  -  213

    25135115، تارٌخ :  5213  2512/12/35) صٌدلٌه د/ سهى ابراهٌم (  تجدٌد اول -سهى ابراهٌم ابراهٌم مرسى  -  225

 116622برلم   

    25135115، تارٌخ :  5225  2511/12/35تجدٌد ثان) صٌدلٌه د/ سهى ابراهٌم (   -سهى ابراهٌم ابراهٌم مرسى  -  221

 116622برلم   

 131362برلم       25135115، تارٌخ :  5213  2551/11/6عمرو احمد السباعى مصطفى  التجدٌد الثانً  -  222

 131362برلم       25135115، تارٌخ :  5214  2556/11/6عمرو احمد السباعى مصطفى  التجدٌد الثالث  -  223

 131362برلم       25135115، تارٌخ :  5215  2511/11/6عمرو احمد السباعى مصطفى  التجدٌد الرابع  -  224

 131362برلم       25135115، تارٌخ :  5216  2516/11/6عمرو احمد السباعى مصطفى  التجدٌد الخامس  -  225

 122563برلم       25135115، تارٌخ :  5221  2513/1/35حمادة ابراهٌم محمود احمد  تجدٌد ثان -  226

 121323برلم       25135116، تارٌخ :  5332  2513/6/1دمحم شولً حسن حفنً  التجدٌد الثانى فى  -  221

 122321برلم       25135116، تارٌخ :  5335  2513/1/12صالح دمحم احمد دمحم  التجدٌد الثانً  -  222

 125611برلم       25135116، تارٌخ :  5331  2513/1/14ن  التجدٌد الثانى فى سعٌد حسن منصور برٌ -  223

 133435برلم       25135116، تارٌخ :  5316  2513/5/13دمحم فتحى دمحم عطٌة  التجدٌد االول فى  -  235

 151535  برلم     25135116، تارٌخ :  5331  2554/6/22عطٌات النحاس  الفولى  التجدٌد االول  -  231

 151535برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2553/6/22عطٌات النحاس  الفولى  التجدٌد  الثانى فى  -  232

 151535برلم       25135116، تارٌخ :  5334  2514/6/22عطٌات النحاس  الفولى  التجدٌد الثالث فى  -  233

 151535برلم       25135116، تارٌخ :  5332  2513/6/22عطٌات النحاس  الفولى  التجدٌد الرابع فى  -  234

 136156برلم       25135116، تارٌخ :  5323  2513/4/12عبدالمنعم دمحم السٌد رفاعى  تجدٌد خامس -  235

 111153برلم       25135116، تارٌخ :  5321  2511/1/26سعدٌة دمحم عبد المجٌد عبد النعٌم  تجدٌد اول -  236

 111153برلم       25135116، تارٌخ :  5322  2516/1/26سعدٌة دمحم عبد المجٌد عبد النعٌم  تجدٌد ثان -  231

 111251برلم       25135116، تارٌخ :  5312  2512/1/22رأفت اسماعٌل السٌد صمر  التجدٌد الثانى فى  -  232

 135645برلم       25135116، تارٌخ :  5323  2511/11/13مظلوم عباس سلٌمان  التجدٌد االول  عادل -  233

 131353برلم       25135116، تارٌخ :  5324  2512/6/13عادل اسماعٌل ابراهٌم دمحم  التجدٌد االول  -  245

 114563برلم       25135116تارٌخ :  ، 5311  2512/5/15مصطفً علً فرحات بنداري سٌد  التجدٌد االول فى  -  241

 114563برلم       25135116، تارٌخ :  5313  2511/5/15مصطفً علً فرحات بنداري سٌد  التجدٌد الثانى فى  -  242

 111255برلم       25135116، تارٌخ :  5314  2512/1/22حجازى رجب حجازى النٌل  التجدٌد الثانى فى  -  243

 124412برلم       25135116، تارٌخ :  5325تجدٌد سادس  2512/2/11عبدربه دمحم  سعٌد على  -  244



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 132335برلم       25135111، تارٌخ :  5361  2513/2/12حسٌن احمد حسٌن احمد حسن  التجدٌد االول  -  245

 115332برلم       25135111، تارٌخ :  5362  2511/3/16كرٌم دمحم متولى دمحم ٌوسؾ  التجدٌد الثانً  -  246

 144251برلم       25135111، تارٌخ :  5316  2551/1/16سعد عبد المجٌد ابراهٌم  التجدٌد االول  -  241

 144251برلم       25135111، تارٌخ :  5311  2512/1/16سعد عبد المجٌد ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  242

 144251برلم       25135111، تارٌخ :  5312  2511/1/16لث سعد عبد المجٌد ابراهٌم  التجدٌد الثا -  243

 12322برلم       25135111، تارٌخ :  5321  2512/3/4سعٌد عبد العزٌز حموده  التجدٌد التاسع فى  -  255

،  5322  2511/3/15عمرو انور للتصدٌر  التجدٌد االول  -تعدٌل االسم التجاري الً / عمرو انور عباس دمحم اسماعٌل  -  251

 123135برلم       25135111تارٌخ : 

، تارٌخ :  5322  2511/3/15عمرو انور لالستٌراد والتصدٌر  التجدٌد االول -عمرو انور عباس دمحم اسماعٌل -  252

 123135برلم       25135111

 122343برلم       25135111، تارٌخ :  5352  2513/1/1سامى بخٌت بشاره بخٌت  التجدٌد الثانً  -  253

 115165برلم       25135111، تارٌخ :  5315  2512/2/22احمد فنجرى احمد صالح عٌسوى  التجدٌد االول  -  254

 115165برلم       25135111، تارٌخ :  5311  2511/2/21احمد فنجرى احمد صالح عٌسوى  التجدٌد الثانً  -  255

 111255برلم       25135111، تارٌخ :  5354  2513/4/35لتجدٌد السابع صالح الدٌن االٌوبى دمحم امام  ا -  256

 111255برلم       25135111، تارٌخ :  5354  2513/4/35صالح الدٌن االٌوبى دمحم امام  تجدٌد سابع -  251

 142513برلم       25135111، تارٌخ :  5312  2552/2/12صالح حسٌن حسن حسٌن  التجدٌد الثانً  -  252

 142513برلم       25135111، تارٌخ :  5132  2553/2/12صالح حسٌن حسن حسٌن  التجدٌد االول  -  253

 142513برلم       25135111، تارٌخ :  5314  2513/2/12صالح حسٌن حسن حسٌن  التجدٌد الثالث  -  265

 142513برلم       25135111: ، تارٌخ  5315  2512/2/12صالح حسٌن حسن حسٌن  التجدٌد الرابع  -  261

 111113برلم       25135111، تارٌخ :  5325  2513/6/16رفعت احمد سلٌمان عوٌس  التجدٌد الثانً  -  262

 125132برلم       25135111، تارٌخ :  5334  2513/2/1جورج فوزي ناشد مٌخائٌل  التجدٌد الثانً -  263

 111113برلم       25135111، تارٌخ :  5324  2512/1/24رفعت احمد سلٌمان عوٌس  التجدٌد الثانً  -  264

 61255برلم       25135111، تارٌخ :  5364  2513/1/23سعٌد عبده سعٌد  التجدٌد العاشر فى  -  265

 166225برلم       25135111ارٌخ : ، ت 6555  2513/2/23جابر فتحً دمحم الزٌنً  التجدٌد الثالث فى  -  266

    25135111، تارٌخ :  6555  2513/2/23عدل الى الزٌنى للنمل والتورٌدات جابر فتحى دمحم الزٌنى  التجدٌد الثالث فى  -  261

 166225برلم   

 115532برلم       25135111، تارٌخ :  5353  2511/2/5عبد الهادى بخٌت احمد  تجدٌد ثان -  262

 141231برلم       25135111، تارٌخ :  5355  2513/2/15سلٌمان احمد سلٌمان  التجدٌد الثانً  -  263

 33125برلم       25135111، تارٌخ :  5313  2513/2/11مصطفى شٌمى على الشٌمى  التجدٌد الثامن  -  215

 125616برلم       25135111، تارٌخ :  5365  2513/1/14هبة هللا صالح دمحم احمد ابو زٌد  التجدٌد الثانً  -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 132156برلم       25135111، تارٌخ :  5365  2512/3/1السٌد احمد محمود عمر  التجدٌد االول  -  212

 133663برلم       25135111، تارٌخ :  5363  2513/1/1السٌد رشاد دمحم على سلٌم  التجدٌد االول  -  213

 135522برلم       25135111، تارٌخ :  5322  2514/1/5ٌه هللا  التجدٌد الرابع فى ٌسرى دمحم دمحم حما -  214

 135522برلم       25135111، تارٌخ :  5323  2513/1/5ٌسرى دمحم دمحم حماٌه هللا  التجدٌد الخامس فى  -  215

 122112برلم       25135112:  ، تارٌخ 6513  2515/1/22مسعد زهرى عبد الداٌم احمد  التجدٌد الخامس فى  -  216

 122122برلم       25135112، تارٌخ :  6552  2513/2/26دمحم دمحم عبد ربه ابراهٌم  تجدٌد ثان -  211

 133551برلم       25135112، تارٌخ :  6525  2513/6/15وجدى بخٌت عوٌضة كرلس  التجدٌد االول فى  -  212

برلم       25135112، تارٌخ :  6516  2515/3/21للطٌؾ  التجدٌد االول فى فٌفً عبد اللطٌؾ محمود عبد ا -  213

163121 

برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2515/3/21فٌفً عبد اللطٌؾ محمود عبد اللطٌؾ  التجدٌد الثانى فى  -  225

163121 

 166213برلم       25135112خ : ، تارٌ 6553  2514/11/15حاتم دمحم عبدالحمٌد  التجدٌد الثانى فى  -  221

 116215برلم       25135112، تارٌخ :  6553  2511/12/11جورج فوزى جرٌس خلٌل  التجدٌد الثانً  -  222

 112561برلم       25135112، تارٌخ :  6523  2516/12/3محمود  متولى سالم  الشرٌؾ  التجدٌد السادس فى  -  223

، تارٌخ  6523  2516/12/3لى / مؤسسه الشرٌؾ لالستٌراد وتجاره السٌارات  التجدٌد السادس فى عدل االسم التجارى ا -  224

 112561برلم       25135112: 

 133113برلم       25135112، تارٌخ :  6521  2513/1/11دمحم دمحم كامل دمحم على مرسى  التجدٌد األول فى  -  225

 131333برلم       25135112، تارٌخ :  6525  2551/1/1نً صادق عصران حسب  التجدٌد الثا -  226

 131333برلم       25135112، تارٌخ :  6526  2556/1/1صادق عصران حسب  التجدٌد الثالث  -  221

 131333برلم       25135112، تارٌخ :  6521  2511/1/1صادق عصران حسب  التجدٌد الرابع  -  222

 131333برلم       25135112، تارٌخ :  6522  2516/1/1لتجدٌد الخامس صادق عصران حسب  ا -  223

 152216برلم       25135112، تارٌخ :  6512  2512/3/3كمال السٌد دمحم احمد  التجدٌد السادس فى  -  235

 111441   برلم    25135112، تارٌخ :  6512  2512/2/21اشرؾ احمد السعدنى سلٌمان  التجدٌد الثانى فى  -  231

برلم       25135112، تارٌخ :  6523  2513/4/3ماهر السعٌد دمحم راشد / السعٌد لتجارة السٌارات  التجدٌد الثانى فى  -  232

121425 

برلم       25135112، تارٌخ :  6523  2513/4/3السعٌد لتجاره السٌارات )ماهر السعٌد دمحم راشد(  التجدٌد الثانى فى  -  233

121425 

 122543برلم       25135121، تارٌخ :  6551  2513/6/1دمحم مصطفً حجازي دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  234

 122312برلم       25135121، تارٌخ :  6532  2513/1/3دٌد الثانى فى دمحم احمد دمحم متولى  التج -  235

 144213برلم       25135121، تارٌخ :  6563  2511/1/13جابر عبدهللا محمود الحصرى  تجدٌد رابع -  236



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 112613برلم       25135121، تارٌخ :  6515  2512/6/15ٌاسر زؼلول فؤاد دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  231

    25135121، تارٌخ :  6515  2512/6/15ٌاسر زؼلول فؤاد دمحم )زؼلول لالنشاءات والمرافك (  التجدٌد الثانى فى  -  232

 112613برلم   

 112425برلم       25135121، تارٌخ :  6545  1334/15/21دمحم حسٌن على عٌسى  التجدٌد الثانى فى  -  233

 112425برلم       25135121، تارٌخ :  6546  1333/15/21التجدٌد الثالث فى دمحم حسٌن على عٌسى   -  355

 112425برلم       25135121، تارٌخ :  6541  2554/15/21دمحم حسٌن على عٌسى  التجدٌد الرابع فى  -  351

 112425م   برل    25135121، تارٌخ :  6542  2553/15/21دمحم حسٌن على عٌسى  التجدٌد الخامس فى  -  352

 112425برلم       25135121، تارٌخ :  6543  2514/15/21دمحم حسٌن على عٌسى  التجدٌد السادس فى  -  353

 135312برلم       25135121، تارٌخ :  6565  2515/11/24حمدى دمحم دمحم محمود  التجدٌد الخامس فى  -  354

 135312برلم       25135121، تارٌخ :  6561  2513/6/15حمدى دمحم دمحم محمود  التجدٌد االول فى  -  355

 133214برلم       25135121، تارٌخ :  6552  2513/2/21احمد دمحم عبد العال دمحم  التجدٌد االول فى  -  356

 112113برلم       25135121، تارٌخ :  6533  2513/4/24المصرى السٌد دمحم عوض  تجدٌد اول -  351

 112113برلم       25135121، تارٌخ :  6545  2512/4/24ى السٌد دمحم عوض  تجدٌد ثانالمصر -  352

 165616برلم       25135121، تارٌخ :  6543  2514/5/31السٌد عبدالجلٌل ابوالحسن حسن  التجدٌد الثانى فى  -  353

 165616برلم       25135121، تارٌخ :  6544  2513/5/31السٌد عبدالجلٌل ابوالحسن حسن  التجدٌد الثالث فى  -  315

 155444برلم       25135121، تارٌخ :  6534  2554/4/15هادٌه راشد ٌوسؾ عوض  التجدٌد االول فى  -  311

 155444برلم       25135121، تارٌخ :  6535  2553/4/15هادٌه راشد ٌوسؾ عوض  التجدٌد الثانى فى  -  312

 155444برلم       25135121، تارٌخ :  6536  2514/4/15وض  التجدٌد الثالث فى هادٌه راشد ٌوسؾ ع -  313

 155444برلم       25135121، تارٌخ :  6531  2513/4/15هادٌه راشد ٌوسؾ عوض  التجدٌد الرابع فى  -  314

 121455رلم   ب    25135121، تارٌخ :  6554  2513/4/6هشام خٌري ؼرٌب دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  315

 133135برلم       25135121، تارٌخ :  6561  2513/4/1سعٌد احمد ٌونس عرفان  التجدٌد األول فى  -  316

 122343برلم       25135122، تارٌخ :  6155  2515/2/25صبرى حسٌن  عٌاد  التجدٌد الرابع فى  -  311

 122343برلم       25135122، تارٌخ :  6156  2515/2/25صبرى حسٌن  عٌاد  التجدٌد الخامس فى  -  312

 125224برلم       25135122، تارٌخ :  6525  1331/5/12احمد دمحم جاد على  التجدٌد الثانى فى  -  313

 125224برلم       25135122، تارٌخ :  6521  2552/5/12احمد دمحم جاد على  التجدٌد الثالث فى  -  325

 125224برلم       25135122، تارٌخ :  6522  2551/5/12احمد دمحم جاد على  التجدٌد الرابع فى  -  321

 125224برلم       25135122، تارٌخ :  6523  2512/5/12احمد دمحم جاد على  التجدٌد الخامس فى  -  322

 125224برلم       25135122رٌخ : ، تا 6524  2511/5/12احمد دمحم جاد على  التجدٌد السادس فى  -  323

 133311برلم       25135122، تارٌخ :  6515  2513/4/23رشاد الالدٌوس عٌسى مرجان  التجدٌد االول فى  -  324



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 125461برلم       25135122، تارٌخ :  6525  2515/6/11خالد محرم احمد دمحم على  تجدٌد اول  -  325

 151113برلم       25135122، تارٌخ :  6535  2554/2/23ن  التجدٌد االول فى حنان محمود شحاته شعبا -  326

 151113برلم       25135122، تارٌخ :  6523  2553/2/23حنان محمود شحاته شعبان  التجدٌد الثانى فى  -  321

 151113برلم       25135122، تارٌخ :  6531  2514/2/23حنان محمود شحاته شعبان  التجدٌد الثالث فى  -  322

 151113برلم       25135122، تارٌخ :  6532  2513/2/23حنان محمود شحاته شعبان  التجدٌد الرابع فى  -  323

 123444برلم       25135122، تارٌخ :  6154  2511/5/2دمحم دمحم عبد الكرٌم منصور  التجدٌد االول فى  -  335

 123444برلم       25135122، تارٌخ :  6154  2511/5/2نصور  التجدٌد االول فى تعدل الى / صٌدلٌه د/ دمحم م -  331

 155142برلم       25135122، تارٌخ :  6534  2513/5/11حسام فؤاد رمضان السٌد  التجدٌد الرابع فى  -  332

 132112برلم       25135122، تارٌخ :  6516  2555/2/25رفعت فؤاد السٌد عثمان  التجدٌد الثانى فى  -  333

 132112برلم       25135122، تارٌخ :  6511  2515/2/25رفعت فؤاد السٌد عثمان  التجدٌد الثالث فى  -  334

 132112برلم       25135122، تارٌخ :  6512  2515/2/25رفعت فؤاد السٌد عثمان  التجدٌد الرابع فى  -  335

 162563برلم       25135122، تارٌخ :  6533  2552/3/15فى كمٌل فهمً تادرس  التجدٌد االول  -  336

 162563برلم       25135122، تارٌخ :  6155  2513/3/15كمٌل فهمً تادرس  التجدٌد الثانً  -  331

 162563برلم       25135122، تارٌخ :  6151  2512/3/15كمٌل فهمً تادرس  التجدٌد الثالث  -  332

 123322برلم       25135122، تارٌخ :  6114  2511/1/12ان طه دمحم  التجدٌد االول ابراهٌم سلٌم -  333

 121213برلم       25135122، تارٌخ :  6535  2516/4/26بسمله سٌد احمد دمحم احمد  تجدٌد اول -  345

 115525برلم       25135122، تارٌخ :  6115  2555/15/13ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم  تجدٌد رابع فى  -  341

 115525برلم       25135122، تارٌخ :  6153  2555/15/13ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم  تجدٌد ثالث -  342

 115525برلم       25135122، تارٌخ :  6111  2515/15/13ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم  التجدٌد الخامس فى  -  343

 115525برلم       25135122، تارٌخ :  6112  2515/15/13جدٌد السادس فى ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم  الت -  344

    25135122، تارٌخ :  6522  2513/2/22الوكٌل للتورٌدات والتركٌبات الصناعٌه والمماوالت  التجدٌد السابع فى  -  345

 115611برلم   

 22625برلم       25135124تارٌخ : ،  6145  2511/2/16دمحم  السٌد  خلٌل  التجدٌد الثامن فى  -  346

 6145  2511/2/16عدل االسم التجارى الى )مؤسسه دمحم السٌد خلٌل عوٌس للمماوالت والتورٌدات(  التجدٌد الثامن فى  -  341

 22625برلم       25135124، تارٌخ : 

 134121برلم       25135124، تارٌخ :  6132  2512/2/2نادر عبد المنعم سلٌمان المحالوى  التجدٌد الخامس  فى  -  342

، تارٌخ :  6132  2512/2/2المحالوى لالستٌراد والتصدٌر )نادر عبد المنعم سلٌمان المحالوى(  التجدٌد الخامس  فى  -  343

 134121برلم       25135124

 123555برلم       25135124، تارٌخ :  6123  2514/3/24هانم السٌد عبد المجٌد اسماعٌل  التجدٌد االول فى  -  355

 145145برلم       25135124، تارٌخ :  6145  2556/4/2ممدوح لبٌب سلٌمان  سٌدهم  التجدٌد الثانى فى  -  351



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 145145برلم       25135124، تارٌخ :  6141  2511/4/2فى  ممدوح لبٌب سلٌمان  سٌدهم  التجدٌد الثالث -  352

 145145برلم       25135124، تارٌخ :  6142  2516/4/2ممدوح لبٌب سلٌمان  سٌدهم  التجدٌد الرابع فى  -  353

 122313برلم       25135124، تارٌخ :  6131  2513/1/12مجدى فهٌم سٌدران ؼطاس  التجدٌد الثانى فى  -  354

 151242برلم       25135124، تارٌخ :  6113  2554/3/6اشرؾ مسلم كمال كامل  التجدٌد االول فى  -  355

 151242برلم       25135124، تارٌخ :  6111  2553/3/6اشرؾ مسلم كمال كامل  التجدٌد الثانى فى  -  356

 151242برلم       25135124تارٌخ :  ، 6125  2514/3/6اشرؾ مسلم كمال كامل  التجدٌد الثالث فى  -  351

 121421برلم       25135124، تارٌخ :  6134  2514/4/3محمود عبد العال جٌالنً محمود  التجدٌد االول فى  -  352

 121421برلم       25135124، تارٌخ :  6133  2513/4/3محمود عبد العال جٌالنً محمود  التجدٌد الثانى فى  -  353

 125251برلم       25135125، تارٌخ :  6162  2513/2/1ٌد شاهٌن عبد العزٌز موسً  التجدٌد الثانى فى الس -  365

 132353برلم       25135125، تارٌخ :  6163  2513/2/6دمحم حسٌن دمحم حسٌن  التجدٌد االول فى  -  361

 112246برلم       25135125، تارٌخ :  6123  2513/5/12عبد الناصر احمد لطفى على  التجدٌد االول فى  -  362

 112246برلم       25135125، تارٌخ :  6135  2512/5/12عبد الناصر احمد لطفى على  التجدٌد الثانى فى  -  363

 112112برلم       25135125، تارٌخ :  6131  2512/4/24سبٌته لاسم رحٌل ابو عجٌله  التجدٌد الثانى فى  -  364

 121312برلم       25135125، تارٌخ :  6125  2551/11/16دمحم عبدالمجٌد حسٌن  تجدٌد رابع فى  السٌد -  365

 121312برلم       25135125، تارٌخ :  6126  2512/11/16السٌد دمحم عبدالمجٌد حسٌن  تجدٌد خامس فى  -  366

 121312برلم       25135125تارٌخ :  ، 6121  2511/11/16السٌد دمحم عبدالمجٌد حسٌن  تجدٌد خامس فى  -  361

 162632برلم       25135125، تارٌخ :  6125  2513/5/31دمحم حسن عمر سعد  تجدٌد ثان -  362

 162632برلم       25135125، تارٌخ :  6113  2512/5/31دمحم حسن عمر سعد  تجدٌد ثالث -  363

 123335برلم       25135125، تارٌخ :  6135  2511/1/12عمر عبد ربه سعٌد كرٌم  التجدٌد االول فى  -  315

 151642برلم       25135125، تارٌخ :  6164  2554/2/16ٌوسؾ لٌون ٌس  التجدٌد األول فى  -  311

 151642برلم       25135125، تارٌخ :  6163  2553/2/16ٌوسؾ لٌون ٌس  التجدٌد الثانى فى  -  312

 151642برلم       25135125، تارٌخ :  6165  2514/2/16جدٌد الثالث فى ٌوسؾ لٌون ٌس  الت -  313

 151642برلم       25135125، تارٌخ :  6166  2513/2/16ٌوسؾ لٌون ٌس  التجدٌد الرابع فى  -  314

تارٌخ :  ، 6164  2554/2/16تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات (  التجدٌد األول فى  -  315

 151642برلم       25135125

، تارٌخ :  6163  2553/2/16تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات (  التجدٌد الثانى فى  -  316

 151642برلم       25135125

، تارٌخ :  6165  2514/2/16تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات (  التجدٌد الثالث فى  -  311

 151642برلم       25135125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  6166  2513/2/16تعدٌل اإلسم التجارى إلى / ٌوسؾ لٌون ٌس ) ٌس للمجوهرات (  التجدٌد الرابع فى  -  312

 151642برلم       25135125

 112235برلم       25135125، تارٌخ :  6132  2512/5/14هانى نصر هللا على عبد النبى  التجدٌد الثانى فى  -  313

    25135125، تارٌخ :  6213  2512/11/21حسن عادل سعٌد عبد الرؤوؾ عٌسى  تجدٌد ثانى -حسن الحلوانى  -  325

 132553برلم   

 131125برلم       25135125، تارٌخ :  6255  2511/3/21ابعودٌع جاد بمطر بولس  تجدٌد ر -  321

 131125برلم       25135125، تارٌخ :  6251  2516/5/21ودٌع جاد بمطر بولس  تجدٌد خامس -  322

 153312برلم       25135125، تارٌخ :  6123  2511/2/2سعد الدٌن راؼب احمد  التجدٌد السابع فى  -  323

 122562برلم       25135125، تارٌخ :  6212  2513/6/3سٌد احمد لندٌل لندٌل للتورٌدات  تجدٌد ثانمحمود ال -  324

برلم       25135125، تارٌخ :  6212  2513/6/3اضافه االسم التجارى لندٌل لتورٌد المواد الؽذائٌه  تجدٌد ثان -  325

122562 

 32522برلم       25135122، تارٌخ :  6246  2512/3/12شعبان احمد حسن حماد  التجدٌد السادس فى  -  326

، تارٌخ :  6246  2512/3/12ورشة حماد لصناعة المراوح }شعبان احمد  حسن حماد (  التجدٌد السادس فى  -  321

 32522برلم       25135122

 113551برلم       25135122، تارٌخ :  6223  2511/3/12عبداللطٌؾ على ابراهٌم  التجدٌد الخامس فى  -  322

 162232برلم       25135122، تارٌخ :  6244  2512/4/1اسماعٌل ٌحًٌ عبدالمجٌد فاضل  التجدٌد الثالث  -  323

 133613برلم       25135122، تارٌخ :  6232  2513/6/23دمحم السٌد دمحم عمر  التجدٌد االول فى -عمر جٌنز -  335

 125563برلم       25135122، تارٌخ :  6214  2514/1/2هٌم بدٌع  تجدبد اولممدوح عبد المادر ابرا -  331

 125563برلم       25135122، تارٌخ :  6215  2513/1/2ممدوح عبد المادر ابراهٌم بدٌع  تجدٌد ثان -  332

 133334برلم       25135122، تارٌخ :  6232  2513/5/12دٌاب دمحم احمد زٌن العارفٌن  التجدٌد االول فى  -  333

 152552برلم       25135122، تارٌخ :  6245  2556/2/25السٌد ابو شامه عبد الباسط  التجدٌد االول فى  -  334

 152552برلم       25135122، تارٌخ :  6241  2511/2/25السٌد ابو شامه عبد الباسط  التجدٌد الثانى فى  -  335

 152552برلم       25135122، تارٌخ :  6242  2516/2/25التجدٌد الثالث فى   السٌد ابو شامه عبد الباسط -  336

 164542برلم       25135122، تارٌخ :  6225  2513/11/22وداد شولً عطا عازر  التجدٌد الثانى فى  -  331

 164542لم   بر    25135122، تارٌخ :  6221  2512/11/22وداد شولً عطا عازر  التجدٌد الثالث فى  -  332

 113311برلم       25135122، تارٌخ :  6251  2513/5/2ممدوح  دمحم  زكى  عبدالمجٌد  التجدٌد السابع فى  -  333

 152553برلم       25135122، تارٌخ :  6222  2514/11/11اٌهاب جادهللا حافظ  التجدٌد الثالث فى  -  455

 122125برلم       25135122، تارٌخ :  6234  2516/3/25ل فى دمحم دمحم صابر محجوب  التجدٌد االو -  451

برلم       25135122، تارٌخ :  6233  2511/6/23عاطؾ عبد الهادى دمحم دمحم الجاوٌش  التجدٌد السادس فى  -  452

125652 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 115543رلم   ب    25135122، تارٌخ :  6235  2516/2/2احمد خلٌل ابراهٌم خلٌل  التجدٌد الثانى فى  -  453

 113231برلم       25135122، تارٌخ :  6243  2511/3/14دمحم السٌد على حسن الدٌب  التجدٌد الثانً  -  454

 132343برلم       25135122، تارٌخ :  6241  2512/15/23دمحم حمدى دمحم ابراهٌم اللمانى  التجدٌد االول فى  -  455

 152412برلم       25135122، تارٌخ :  6253  2516/11/11التجدٌد السابع فى علً عبد النعٌم عبد الرسول   -  456

 131555برلم       25135122، تارٌخ :  6231  2512/3/26على أحمد على حسن  التجدٌد األول فى  -  451

، تارٌخ :  6243  2513/5/22احمد احمد ابو الماسم احمد  التجدٌد الثالث فى -ابو الماسم لالستٌراد والتصدٌر  -  452

 165515برلم       25135122

 112514برلم       25135123، تارٌخ :  6233  2513/6/2طلعت عمر علوانى عمر  التجدٌد األول فى  -  453

 112514برلم       25135123، تارٌخ :  6234  2512/6/2ر  التجدٌد الثانى فى طلعت عمر علوانى عم -  415

 115125برلم       25135123، تارٌخ :  6355  2511/6/25السٌد فتحى الحفنى الحصرى  التجدٌد الثانى فى  -  411

 142635برلم       25135123، تارٌخ :  6316  2512/15/12على فوزى لاسم دمحم  التجدٌد الرابع فى  -  412

 133221برلم       25135123، تارٌخ :  6351  2513/4/6ربٌع سعٌد ربٌعى على دمحم  التجدٌد األول فى  -  413

 111514برلم       25135123، تارٌخ :  6222  2516/6/5احمد على باشا  التجدٌد السادس فى  -  414

 111514برلم       25135123، تارٌخ :  6222  2516/6/5احمد عباس باشا  التجدٌد السادس فى  -  415

 155561برلم       25135123، تارٌخ :  6231  2515/2/22عرفه دمحم عبد العال  التجدٌد الثانى فى  ّ-  416

 155561برلم       25135123، تارٌخ :  6232  2515/2/22عرفه دمحم عبد العال  التجدٌد الثالث فى  ّ-  411

 135331برلم       25135123، تارٌخ :  6311  1333/3/13دمحم  طه  التجدٌد األول فى عشرى   -  412

 135331برلم       25135123، تارٌخ :  6312  2554/3/13عشرى  دمحم  طه  التجدٌد الثانى فى  -  413

 135331  برلم     25135123، تارٌخ :  6313  2553/3/13عشرى  دمحم  طه  التجدٌد الثالث فى  -  425

 135331برلم       25135123، تارٌخ :  6325  2514/3/13عشرى  دمحم  طه  التجدٌد الرابع فى  -  421

 135331برلم       25135123، تارٌخ :  6321  2513/3/13عشرى  دمحم  طه  التجدٌد الخامس فى  -  422

 115155برلم       25135123ٌخ : ، تار 6355  2511/4/13ٌسرا احمد دمحم الصؽٌر  تجدٌد اول  -  423

 115155برلم       25135123، تارٌخ :  6356  2516/4/13ٌسرا احمد دمحم الصؽٌر  تجدٌد ثانى  -  424

 125352برلم       25135123، تارٌخ :  6221  2513/2/16صبري عٌد صبٌح عفٌفً  التجدٌد الثانى فى  -  425

 132536برلم       25135123، تارٌخ :  6222  2512/1/16د االول فى محمود جابر صبحى حسن  التجدٌ -  426

 151531برلم       25135123، تارٌخ :  6353  2516/5/22مجدى انور على سالم  التجدٌد الثالث فى  -  421

 25232برلم       25135123، تارٌخ :  6264  2515/12/31السٌد دمحم عبد هللا  التجدٌد السابع فى  -  422

 25232برلم       25135123، تارٌخ :  6265  2515/12/31السٌد دمحم عبد هللا  التجدٌد الثامن فى  -  423

 25232برلم       25135123، تارٌخ :  6264  2515/12/31عدل الى السٌد دمحم عبدهللا محمود  التجدٌد السابع فى  -  435



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25232برلم       25135123، تارٌخ :  6265  2515/12/31دٌد الثامن فى عدل الى السٌد دمحم عبدهللا محمود  التج -  431

 161353برلم       25135123، تارٌخ :  6354  2512/2/16عبدالرازق عبدالجواد حمٌده  التجدٌد الثالث فى  -  432

 112251برلم       25135123، تارٌخ :  6231  2513/5/1ابراهٌم كمال دمحم عبد الحلٌم  التجدٌد االول  -  433

 112251برلم       25135123، تارٌخ :  6236  2512/5/1ابراهٌم كمال دمحم عبد الحلٌم  التجدٌد الثانً  -  434

 122544برلم       25135123، تارٌخ :  6262  2553/3/14احمد عبدالرحٌم لطب  التجدٌد الرابع -  435

 122544برلم       25135123، تارٌخ :  6263  2514/3/13احمد عبدالرحٌم لطب  التجدٌد الخامس  -  436

 152163برلم       25135123، تارٌخ :  6214  1326/12/14سعٌد احمد عرفة  التجدٌد االول فى  -  431

 152163برلم       25135123، تارٌخ :  6215  1331/2/14سعٌد احمد عرفة  التجدٌد الثانً  -  432

 152163برلم       25135123، تارٌخ :  6216  1336/12/14سعٌد احمد عرفة  التجدٌد الثالث -  433

 152163برلم       25135123، تارٌخ :  6211  2551/12/14سعٌد احمد عرفة  التجدٌد الرابع  -  445

 152163برلم       25135123، تارٌخ :  6212  2556/12/14سعٌد احمد عرفة  التجدٌد الخامس  -  441

 152163برلم       25135123، تارٌخ :  6213  2511/12/14سعٌد احمد عرفة  التجدٌد السادس -  442

 152163برلم       25135123، تارٌخ :  6225  2516/12/14سعٌد احمد عرفة  التجدٌد -  443

 132143برلم       25135123تارٌخ : ،  6232  2512/2/23فرحات السٌد دمحم النجار  التجدٌد االول فى  -  444

 113531برلم       25135135، تارٌخ :  6321  2511/12/11على دمحم احمد حسن  التجدٌد االول  -  445

 113531برلم       25135135، تارٌخ :  6322  2511/12/11على دمحم احمد حسن  التجدٌد  -  446

 32365برلم       25135135، تارٌخ :  6351  2512/15/15مجدى ابراهٌم احمد احمد  تجدٌد ثامن -  441

 32365برلم       25135135، تارٌخ :  6351  2512/15/15مجدى ابراهٌم احمد  تجدٌد ثامن -  442

 32365برلم       25135135، تارٌخ :  6351  2512/15/15مجدى ابراهٌم احمد  تجدٌد ثامن -نظارات مجدى  -  443

 112531برلم       25135135، تارٌخ :  6341  2512/4/16ن احمد ٌوسؾ عبد البارى  التجدٌد الثانى فى دمحم حسٌ -  455

 122514برلم       25135135، تارٌخ :  6334  2513/2/2فادى نسٌم لبٌب حنٌن  التجدٌد الثانى فى  -  451

 166562برلم       25135135، تارٌخ :  6345  2513/1/31محمود فوزي محمود سالمه  التجدٌد الثالث فى  -  452

 132251برلم       25135135، تارٌخ :  6355  2513/1/22دمحم رمضان دمحم ابراهٌم زؼلول  التجدٌد األول فى  -  453

 142233برلم       25135135، تارٌخ :  6355  2516/12/2عبد المادر احمد فرج  تجدٌد رابع -  454

 32365برلم       25135135، تارٌخ :  6352  2513/1/2د  تجدٌد خامسمجدى ابراهٌم احم -  455

 125336برلم       25135135، تارٌخ :  6324  2512/12/21حسام حامد ابراهٌم الطوخً  التجدٌد الثانى فى  -  456

 132354م   برل    25135135، تارٌخ :  6336  2512/15/24دمحم مسعود دمحم مسعود  التجدٌد األول فى  -  451

 133425برلم       25135135، تارٌخ :  6342  2513/5/26احمد دمحم رضا احمد الصاوى  التجدٌد األول فى  -  452



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  6342  2513/5/26تعدٌل االسم التجارى الى/مكتب احمد دمحم رضا احمد الصاوى  التجدٌد األول فى  -  453

 133425برلم       25135135

  2513/5/26حانوتى(  التجدٌد األول فى -ٌل االسم التجارى لٌصبح )مكتب احمد دمحم رضا احمد الصاوى لنمل الموتىتعد -  465

 133425برلم       25135135، تارٌخ :  6342

 121121برلم       25135135، تارٌخ :  6343  2513/5/11خالد عوض ابراهٌم علً  التجدٌد الثانى فى  -  461

 115421برلم       25135131، تارٌخ :  6365  2516/3/26دمحم ابراهٌم دمحم  التجدٌد الثانى فى احمد  -  462

 113352برلم       25135131، تارٌخ :  6334  1335/5/3دمحم ابراهٌم عبد الشافى ابراهٌم  التجدٌد االول فى  -  463

 113352برلم       25135131، تارٌخ :  6335  1335/5/3دمحم ابراهٌم عبد الشافى ابراهٌم  التجدٌد الثانى فى  -  464

 113352برلم       25135131، تارٌخ :  6336  2555/5/3دمحم ابراهٌم عبد الشافى ابراهٌم  التجدٌد الثالث فى  -  465

 113352برلم       25135131، تارٌخ :  6331  2555/5/3دمحم ابراهٌم عبد الشافى ابراهٌم  التجدٌد الرابع فى  -  466

 113352برلم       25135131، تارٌخ :  6332  2515/5/3دمحم ابراهٌم عبد الشافى ابراهٌم  التجدٌد الخامس فى  -  461

 113352برلم       25135131، تارٌخ :  6333  2515/5/3التجدٌد السادس فى   دمحم ابراهٌم عبد الشافى ابراهٌم -  462

 132533برلم       25135131، تارٌخ :  6452  2512/2/4ناصر دمحم سٌد احمد شاهٌن  التجدٌد االول فى  -  463

 136212برلم       25135131، تارٌخ :  6313  2513/5/22فواد السٌد جابر طلبه  التجدٌد الخامس فى  -  415

 163421برلم       25135131، تارٌخ :  6451  2515/15/25دمحم احمد عبدالسالم حسن دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  411

 121111برلم       25135131، تارٌخ :  6325  2513/3/15سامً كامل لبس ارمانٌوس  التجدٌد الثانى فى  -  412

    25135131، تارٌخ :  6325  2513/3/15بطل الرومانً للبالستٌن  التجدٌد الثانى فى اضافة السمة التجارٌة / ال -  413

 121111برلم   

 124451برلم       25135131، تارٌخ :  6322  2515/3/16ابراهٌم رمضان ابراهٌم حسن  التجدٌد االول فى  -  414

 121233برلم       25135131، تارٌخ :  6451  2513/3/16احمد عبد الرازق عبد المجٌد دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  415

 114144برلم       25135131، تارٌخ :  6453  2511/5/23احمد على سٌد احمد  التجدٌد الثانى فى  -  416

 21363برلم       25135131، تارٌخ :  6312  2513/1/25عادل ابراهٌم دمحم خضٌر  التجدٌد التاسع فى  -  411

 122535برلم       25135131، تارٌخ :  6321  1334/3/12ه على اسماعٌل  تجدٌد اولعز -  412

 122535برلم       25135131، تارٌخ :  6322  1333/3/12عزه على اسماعٌل  تجدٌد ثان -  413

 122535برلم       25135131، تارٌخ :  6323  2554/3/12عزه على اسماعٌل  تجدٌد ثالث -  425

 122535برلم       25135131، تارٌخ :  6335  2553/3/12ه على اسماعٌل  تجدٌد رابععز -  421

 122535برلم       25135131، تارٌخ :  6331  2514/3/12عزه على اسماعٌل  تجدٌد خامس -  422

 131145   برلم    25135131، تارٌخ :  6366  2512/5/14اشرؾ على عبد الكرٌم الشما  التجدٌد األول فى  -  423

، تارٌخ :  6321  2516/6/26الكٌال لالستٌراد والتصدٌر ) دمحم اشرؾ ابراهٌم محمود الكٌال (  التجدٌد الثانى فى  -  424

 111436برلم       25135131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 164343برلم       25135131، تارٌخ :  6323  2514/1/3دمحم السٌد احمد دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  425

 164343برلم       25135131، تارٌخ :  6324  2513/1/3 السٌد احمد دمحم  التجدٌد الثالث فى دمحم -  426

 165631برلم       25135131، تارٌخ :  6456  2511/2/14جابر دمحم حفناوي عثمان  تجدٌد ثالث -  421

 125463برلم       25135131: ، تارٌخ  6332  2512/12/22حسام الدٌن رجب علً حسن  التجدٌد الثانى فى  -  422

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  5434  2512/6/3الشركة المصرٌة االلمانٌة للصناعات الدلٌمة والتشكٌل باللٌزر/ مارباخ مصر  التجدٌد الثانً  -  1

 136514برلم       25135151

 136514برلم       25135151، تارٌخ :  5434  2512/6/3التجدٌد الثانً   الٌوجد -  2

 122522برلم       25135151، تارٌخ :  5462  2513/1/22رامى احمد جالل وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  3

، تارٌخ :  5462  2513/1/22تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/شركه ابراهٌم على ابراهٌم او النجا وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  4

 122522برلم       25135151

 122522برلم       25135151، تارٌخ :  5462  2513/1/22رامى احمد جالل وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  5

، تارٌخ :  5462  2513/1/22ركه لٌصبح/شركه ابراهٌم على ابراهٌم او النجا وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى تعدٌل اسم الش -  6

 122522برلم       25135151

  2513/1/12الشركه المصرٌه االلمانٌه للصناعات الدلٌمه و التشكٌل باللٌزر ) مارباخ مصر ( ش . م .  م  التجدٌد الخامس  -  1

 136514برلم       25135151، تارٌخ :  5426

 121416برلم       25135151، تارٌخ :  5462  2513/4/1ابراهٌم دسولى احمد خلٌل وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  2

، تارٌخ :  5462  2513/4/1تعدٌل االسم التجاري الً / ابراهٌم دسولى احمد خلٌل وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  3

 121416برلم       25135151

 121416برلم       25135151، تارٌخ :  5462  2513/4/1ابراهٌم دسولى احمد خلٌل وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  15

، تارٌخ :  5462  2513/4/1تعدٌل االسم التجاري الً / ابراهٌم دسولى احمد خلٌل وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  11

 121416برلم       25135151

 151413برلم       25135151، تارٌخ :  5452  2516/2/15د على عمر نصار وشركاه  التجدٌد السابع احم -  12

 151413برلم       25135151، تارٌخ :  5452  2516/2/15اوالد  المرحوم / احمد على عمر نصار  التجدٌد السابع  -  13

 151413برلم       25135151، تارٌخ :  5452  2516/2/15احمد على عمر نصار وشركاه  التجدٌد السابع  -  14

 151413برلم       25135151، تارٌخ :  5452  2516/2/15اوالد  المرحوم / احمد على عمر نصار  التجدٌد السابع  -  15

 155333برلم       25135151، تارٌخ :  5453  2513/6/13محمود احمد وورثه احمد جزر  التجدٌد الرابع  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  5444  2512/2/25حمدى الزعوٌلى وشركاه  التجدٌد السادس  -شركة التوفٌك لتجارة المواد الؽذائٌه  -  11

 124544برلم       25135151

، تارٌخ :  5444  2512/2/25عمر حمدى الزعوٌلى وشركاه  التجدٌد السادس  -شركة التوفٌك لتجارة المواد الؽذائٌه  -  12

 124544  برلم     25135151

، تارٌخ  5433  2513/3/22الشركه المصرٌه االلمانٌه للصناعات الدلٌمه والتشكٌل باللٌزر)مارباخ مصر(  التجدٌد الثالث  -  13

 136514برلم       25135151: 

 136514برلم       25135151، تارٌخ :  5433  2513/3/22الٌوجد  التجدٌد الثالث  -  25

    25135151، تارٌخ :  5463  2516/11/21شدٌد احمد شدٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى -ه التخصصً مستشفً ابو هندٌ -  21

 142551برلم   

    25135151، تارٌخ :  5463  2516/11/21شدٌد احمد شدٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى -مستشفً ابو هندٌه التخصصً  -  22

 142551برلم   

    25135151، تارٌخ :  5463  2516/11/21شدٌد احمد شدٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى -تخصصً مستشفً ابو هندٌه ال -  23

 142551برلم   

    25135151، تارٌخ :  5463  2516/11/21شدٌد احمد شدٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى -مستشفً ابو هندٌه التخصصً  -  24

 142551برلم   

    25135151، تارٌخ :  5463  2516/11/21شدٌد احمد شدٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى -ً مستشفً ابو هندٌه التخصص -  25

 142551برلم   

 135334برلم       25135151، تارٌخ :  5454  2553/11/35صابر شحاته وشركاه  التجدٌد الثانً  -  26

 135334برلم       25135151 ، تارٌخ : 5455  2552/11/35صابر شحاته وشركاه  التجدٌد الثانً  -  21

 135334برلم       25135151، تارٌخ :  5456  2513/11/35صابر شحاته وشركاه  التجدٌد الرابع  -  22

 135334برلم       25135151، تارٌخ :  5451  2512/11/35صابر شحاته وشركاه  التجدٌد الخامس  -  23

، تارٌخ :  5432  2512/2/13عبد السالم حنفى وشركاه  التجدٌد السابع سالم  -شركة دٌسكو للبسكوٌت والحلوٌات  -  35

 152631برلم       25135151

 164161برلم       25135152، تارٌخ :  5551  2512/12/14محمود فاروق وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  31

شركه ماجدكو للهندسه واالنشاءات ) مهندس / اسحك جرٌس وشركاه شركه ذات مسئولٌه محدوده (  التجدٌد السادس فى  -  32

 124413برلم       25135152، تارٌخ :  5555  2512/2/11

 121363برلم       25135152، تارٌخ :  5415  2513/5/22سالم ابوخزٌم وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  33

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركه الخلٌج العربى للنمل بالسٌارات وعموم المماوالت والتصدٌر ) اسالم دمحم دمحم بركات  -  34

 122435برلم       25135152، تارٌخ :  5433  2513/1/15وشرٌكته (  التجدٌد الثانً 

التصدٌر)اسالم دمحم دمحم بركات وشرٌكه(  التجدٌد الثانً شركه الخلٌج العربى للنمل بالسٌارات وعموم المماوالت و -  35

 122435برلم       25135152، تارٌخ :  5433  2513/1/15

، تارٌخ :  5425  2513/5/3حسام عبد الحمٌد عصمت وشرٌكه احمد عبد الحمٌد عبد الحلٌم صالح  التجدٌد الثانً  -  36

 121155برلم       25135152



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25135152، تارٌخ :  5425  2511/2/2ل "خلفاء هوٌده عباس دمحم شاكر و شركائها  التجدٌد االول سعد دمحم فض -  31

111242 

برلم       25135152، تارٌخ :  5421  2516/2/2سعد دمحم فضل "خلفاء هوٌده عباس دمحم شاكر و شركائها  التجدٌد الثانً  -  32

111242 

 45342برلم       25135152، تارٌخ :  5436  2513/1/15التجدٌد العاشر  حسن على رٌعه وشركاه  -  33

 45342برلم       25135152، تارٌخ :  5436  2513/1/15على حسن رٌعه وشركاه  التجدٌد العاشر  -  45

 45342برلم       25135152، تارٌخ :  5436  2513/1/15حسن على رٌعه وشركاه  التجدٌد العاشر  -  41

 45342برلم       25135152، تارٌخ :  5436  2513/1/15على حسن رٌعه وشركاه  التجدٌد العاشر  -  42

، تارٌخ :  5565  2511/15/24عبد الرحمن عبد اللطٌؾ عامر وشرٌكه دمحم عبد اللطٌؾ عامر  التجدٌد االول  -  43

 135552برلم       25135153

 122324برلم       25135153، تارٌخ :  5552  2513/1/6جدٌد ثانى كرام كردى وعمرو سعد وشركاهما  ت -  44

،  5546  2513/1/12شركة لطاع عام متمعة بالجنسٌة ج . م . ع  التجدٌد الثامن  -شركه النٌل العام التوبٌس ؼرب الدلتا  -  45

 34321برلم       25135153تارٌخ : 

ابعة مساهمة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ( تابعة للشركة المصرٌة للنمل والخدمات شركة ؼرب الدلتا للنمل والسٌاحة ) شركة ت -  46

 34321برلم       25135153، تارٌخ :  5546  2513/1/12والتجارة ) شركة مساهمة لابضة مصرٌة (  التجدٌد الثامن 

، تارٌخ :  5546  2513/1/12اتوبٌس ؼرب الدلتا شركة تابعة مساهمة مصرٌة جنسٌة مصرٌة  التجدٌد الثامن  -  41

 34321برلم       25135153

،  5546  2513/1/12شركة تابعة مساهمة مصرٌة  التجدٌد الثامن  -شركة اتوبٌس ؼرب ووسط الدلتا للنمل والسٌاحة  -  42

 34321برلم       25135153تارٌخ : 

،  5546  2513/1/12الجنسٌة ج . م . ع  التجدٌد الثامن شركة لطاع عام متمعة ب -شركه النٌل العام التوبٌس ؼرب الدلتا  -  43

 34321برلم       25135153تارٌخ : 

شركة ؼرب الدلتا للنمل والسٌاحة ) شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ( تابعة للشركة المصرٌة للنمل والخدمات  -  55

 34321برلم       25135153، تارٌخ :  5546  2513/1/12 والتجارة ) شركة مساهمة لابضة مصرٌة (  التجدٌد الثامن

، تارٌخ :  5546  2513/1/12اتوبٌس ؼرب الدلتا شركة تابعة مساهمة مصرٌة جنسٌة مصرٌة  التجدٌد الثامن  -  51

 34321برلم       25135153

،  5546  2513/1/12لتجدٌد الثامن شركة تابعة مساهمة مصرٌة  ا -شركة اتوبٌس ؼرب ووسط الدلتا للنمل والسٌاحة  -  52

 34321برلم       25135153تارٌخ : 

 125555برلم       25135153، تارٌخ :  5551  2515/6/22اسالم عامر على على وشركاه  التجدٌد االول فى  -  53

 125555رلم   ب    25135153، تارٌخ :  5551  2515/6/22اسالم عامر على على وشركاه  التجدٌد االول فى  -  54

برلم       25135153، تارٌخ :  5526  2513/1/24احمد دمحم صالح وشرٌكه  رضا فرج دمحم  التجدٌد السادس  -  55

126112 

 126112برلم       25135153، تارٌخ :  5526  2513/1/24احمد دمحم صالح وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  56

 126112برلم       25135153، تارٌخ :  5526  2513/1/24صالح والحرموش  التجدٌد السادس  -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25135153، تارٌخ :  5526  2513/1/24تعدل لٌصبح/ "احمد دمحم صالح وشرٌكه"  التجدٌد السادس  -  52

126112 

برلم       25135153، تارٌخ :  5526  2513/1/24تعدل لٌصبح/ "احمد دمحم صالح وشركاه"  التجدٌد السادس  -  53

126112 

،  5555  2512/5/35شركة الفنار للكهرباء والمٌكانٌكا صبرى جرجس سالمة وجمال جرجس سالمة  التجدٌد السابع  -  65

 152511برلم       25135153تارٌخ : 

 115254برلم       25135153، تارٌخ :  5561  1335/4/13ابناء  بٌومى  للمماوالت  رصؾ  الطرق  التجدٌد االول  -  61

 115254برلم       25135153، تارٌخ :  5562  1335/4/13ابناء  بٌومى  للمماوالت  رصؾ  الطرق  التجدٌد الثانً  -  62

 115254برلم       25135153، تارٌخ :  5563  2555/5/13لطرق  التجٌدد الثالث ابناء  بٌومى  للمماوالت  رصؾ  ا -  63

 115254برلم       25135153، تارٌخ :  5515  2555/4/13ابناء  بٌومى  للمماوالت  رصؾ  الطرق  التجدٌد الرابع  -  64

برلم       25135153، تارٌخ :  5511  2515/4/13ابناء  بٌومى  للمماوالت  رصؾ  الطرق  التجدٌد الخامس  -  65

115254 

برلم       25135153، تارٌخ :  5512  2515/4/13ابناء  بٌومى  للمماوالت  رصؾ  الطرق  التجدٌد السادس  -  66

115254 

والخدمات  شركة ؼرب الدلتا للنمل والسٌاحة ) شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ( تابعة للشركة المصرٌة للنمل -  61

 34321برلم       25135153، تارٌخ :  5545  2514/11/13والتجارة  التجدٌد الرابع 

، تارٌخ :  5545  2514/11/13التجدٌد الرابع   1331لسنه  253شركه مساهمه مصرٌه تابعه لطاع االعمال طبما لمانون  -  62

 34321برلم       25135153

ٌاحه شركه تابعه مساهمه مصرٌه تابعه للشركه المصرٌه للنمل والخدمات والتجاره)شركه شركه ؼرب الدلتا للنمل والس -  63

 34321برلم       25135153، تارٌخ :  5545  2514/11/13مساهمه لابضه مصرٌه(  التجدٌد الرابع 

    25135153تارٌخ : ،  5545  2514/11/13اتوبٌس ؼرب الدلتا شركه مساهمه مصرٌه جنسٌه مصرٌه  التجدٌد الرابع  -  15

 34321برلم   

،  5525  2512/2/12احمد دمحم عثمان وشرٌكه عبد العلٌم دمحم عثمان  التجدٌد الخامس فى  -مطعم وكافترٌانٌوامبلاير  -  11

 133343برلم       25135153تارٌخ : 

، تارٌخ :  5525  2512/2/12د الخامس فى احمد احمد دمحم عثمان وشركاه  التجدٌ-تعدل لٌصبح/ كافٌترٌا نٌو امبلاير  -  12

 133343برلم       25135153

برلم       25135153، تارٌخ :  5555  2516/2/22شركة ابراهٌم عبد الؽفار   دمحم وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  13

152533 

،  5525  2512/2/12التجدٌد الخامس فى  احمد دمحم عثمان وشرٌكه عبد العلٌم دمحم عثمان  -مطعم وكافترٌانٌوامبلاير  -  14

 133343برلم       25135153تارٌخ : 

، تارٌخ :  5525  2512/2/12احمد احمد دمحم عثمان وشركاه  التجدٌد الخامس فى -تعدل لٌصبح/ كافٌترٌا نٌو امبلاير  -  15

 133343برلم       25135153

برلم       25135153، تارٌخ :  5513  2553/1/12جدٌد الخامس ابناء  بٌومى  للمماوالت ورصؾ  الطرق  الت -  16

115254 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25135153، تارٌخ :  5514  2514/1/12ابناء  بٌومى  للمماوالت ورصؾ  الطرق  التجدٌد السادس  -  11

115254 

برلم       25135153: ، تارٌخ  5515  2513/1/12ابناء  بٌومى  للمماوالت ورصؾ  الطرق  التجدٌد السابع  -  12

115254 

برلم       25135153، تارٌخ :  5513  2553/1/12ابناء  بٌومى  للمماوالت ورصؾ  الطرق  التجدٌد الخامس  -  13

115254 

برلم       25135153، تارٌخ :  5514  2514/1/12ابناء  بٌومى  للمماوالت ورصؾ  الطرق  التجدٌد السادس  -  25

115254 

برلم       25135153، تارٌخ :  5515  2513/1/12ناء  بٌومى  للمماوالت ورصؾ  الطرق  التجدٌد السابع اب -  21

115254 

،  5551  2513/1/14ورثه المرحوم/صبرى عبد الحمٌد ابو طالب)امانى صبرى ابو طالب وشركاها(  التجدٌد االول  -  22

 133151برلم       25135153تارٌخ : 

،  5551  2513/1/14رحوم/صبرى عبد الحمٌد ابو طالب)امانى صبرى ابو طالب وشركاها(  التجدٌد االول ورثه الم -  23

 133151برلم       25135153تارٌخ : 

    25135153، تارٌخ :  5524  2511/1/22المنه لالستٌراد والتصدٌر )السٌد فوزى عبد المنعم وشرٌكه(  التجدٌد االول  -  24

 122166برلم   

 155162برلم       25135154، تارٌخ :  5531  2513/3/11فوزى حسان وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  25

 155162برلم       25135154، تارٌخ :  5531  2513/3/11فوزى حسان وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  26

(  ALFA TRANS RIVER TRANSPORTATIONٌكه()الفاترانس للنمل النهرى لصاحبها ) خالد عبد الرحمن سلٌم العوا وشر -  21

 122625برلم       25135154، تارٌخ :  5536  2513/2/5التجدٌد الثانى فى 

، تارٌخ :  5621  2513/1/11سعد دسولى حسن احمد  وٌسرى سعد دسولى حسن احمد  التجدٌد الخامس فى  -  22

 136422برلم       25135151

    25135151، تارٌخ :  5621  2513/1/11ٌسرى سعد دسولى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -ورثه سعد دسولى حسن  -  23

 136422برلم   

، تارٌخ :  5621  2513/1/11سعد دسولى حسن احمد  وٌسرى سعد دسولى حسن احمد  التجدٌد الخامس فى  -  35

 136422برلم       25135151

    25135151، تارٌخ :  5621  2513/1/11ٌسرى سعد دسولى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -ورثه سعد دسولى حسن  -  31

 136422برلم   

 164655برلم       25135151، تارٌخ :  5614  2513/2/11جابر ابراهٌم محمود واوالده  تجدٌد ثالث -  32

 155155برلم       25135151، تارٌخ :  5643  2554/3/3دٌد االول سامٌه احمد عبدالهادى وشركاها  التج -  33

 155155برلم       25135151، تارٌخ :  5644  2553/3/3سامٌه احمد عبدالهادى وشركاها  التجدٌد الثانً  -  34

 155155  برلم     25135151، تارٌخ :  5645  2514/3/3سامٌه احمد عبدالهادى وشركاها  التجدٌد الثالث  -  35

 155155برلم       25135151، تارٌخ :  5646  2513/3/3سامٌه احمد عبدالهادى وشركاها  التجٌدد الرابع  -  36

 151131برلم       25135151، تارٌخ :  5642  2552/3/15سعٌد عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  31
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 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25135151، تارٌخ :  5642  2552/3/15د الخامس فى سلوى عبد الحمٌد على حامد وشركاها  التجدٌ -  32

151131 

 151131برلم       25135151، تارٌخ :  5641  2513/3/15سعٌد عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  33

برلم       25135151، تارٌخ :  5641  2513/3/15سلوى عبد الحمٌد على حامد وشركاها  التجدٌد السادس فى  -  155

151131 

 151131برلم       25135151، تارٌخ :  5645  2512/3/15سعٌد عبدالحمٌد وشركاه  التجدٌد السابع فى  -  151

برلم       25135151، تارٌخ :  5645  2512/3/15سلوى عبد الحمٌد على حامد وشركاها  التجدٌد السابع فى  -  152

151131 

    25135151، تارٌخ :  5624  2513/1/1فهمى عبد الوهاب وشرٌكتٌه  التجدٌد األول فى شركة طارق جالل دمحم  -  153

 133662برلم   

،  5624  2513/1/1تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/ طارق جالل دمحم فهمى عبد الوهاب وشركاه  التجدٌد األول فى  -  154

 133662برلم       25135151تارٌخ : 

 123231برلم       25135151، تارٌخ :  5622  2512/3/21دمحم وشرٌكٌه  التجدٌد السادس فى  عادل احمد -  155

، تارٌخ :  5655  2513/6/24المجموعه الفرعونٌه للفنادق الجدٌده "حسن حسونه حسن توفٌك وشرٌكته"  التجدٌد االول  -  156

 133625برلم       25135152

 133625برلم       25135152، تارٌخ :  5655  2513/6/24الٌوجد  التجدٌد االول  -  151

، تارٌخ :  5651  2513/6/24المجموعه الفرعونٌه للفنادق الجدٌده "حسن حسونه حسن توفٌك وشرٌكته"  التجدٌد االول  -  152

 133625برلم       25135152

 31لسنه  253كه المابضه للصناعات طبما للمانون أدفٌنا  لالؼذٌه المحفوظه ) شركه تابعه مساهمه مصرٌه تابعه للشر -  153

 55555برلم       25135152، تارٌخ :  5652  2511/3/13لطاع اعمال (  التجدٌد الرابع 

 55555برلم       25135152، تارٌخ :  5652  2511/3/13الٌوجد  التجدٌد الرابع  -  115

 11525برلم       25135153، تارٌخ :  5115  2512/1/6اسع فاروق ابراهٌم دمحم بكرى وشركاة  التجدٌد الت -  111

    25135153، تارٌخ :  5151  2513/2/16حسن على الدجٌشى وشركاه  التجدٌد الخامس  -الشركه العربٌه لبناء السفن  -  112

 136644برلم   

، تارٌخ :  5151  2513/2/16خامس مصطفى حسن على الدجٌشى وشركاه  التجدٌد ال-الشركة العربٌة لبناء السفن  -  113

 136644برلم       25135153

 124211برلم       25135153، تارٌخ :  5116  2512/3/25دمحم  ٌوسؾ عثمان وشركاه  التجدٌد السادس  -  114

، تارٌخ :  5116  2512/3/25دمحم ٌوسؾ عثمان واحمد دمحم ٌوسؾ وسمٌر دمحم ٌوسؾ وسعٌد دمحم ٌوسؾ  التجدٌد السادس  -  115

 124211برلم       25135153

، تارٌخ :  5135  2513/5/24احمد عبد الحفٌظ عبد الحمٌد وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -مخبز نصؾ ألى  بلدى  -  116

 121311برلم       25135153

 131513برلم       25135153، تارٌخ :  5156  2512/4/11حسٌن دمحم محمود دمحم حرب وشرٌكه  التجدٌد االول  -  111

 151221برلم       25135153، تارٌخ :  5633  2513/1/2شركه نادر مصطفى كامل وشركاه  التجدٌد الرابع  -  112
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 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 115236برلم       25135153، تارٌخ :  5133  2515/11/12شركه كونترا مصر  التجدٌد الخامس فى  -  113

 115236برلم       25135153، تارٌخ :  5145  2515/11/12شركه كونترا مصر  التجدٌد السادس فى  -  125

، تارٌخ :  5142  2513/2/11وجٌه عبد الحمٌد السٌد وشرٌكه  التجدٌد األول فى  -الصفا للمماوالت المتكامله  -  121

 132363برلم       25135115

، تارٌخ :  5162  2513/4/21الجمركى / دمحم الكافورى وشرٌكته  التجدٌد الرابع فى  شركه االهرام للتخلٌص -  122

 155555برلم       25135115

    25135115، تارٌخ :  5153  2513/1/14دمحم السٌد احمد الشرنوبى وشرٌكه )مجموعه الشرنوبً(  التجدٌد الثالث فى  -  123

 165316برلم   

 165316برلم       25135115، تارٌخ :  5153  2513/1/14لشرنوبى وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى دمحم السٌد احمد ا -  124

 162322برلم       25135115، تارٌخ :  5111  2515/2/21السٌد عثمان عمر وشركاه  التجدٌد االول فى  -  125

 162322برلم       25135115رٌخ : ، تا 5112  2515/2/21السٌد عثمان عمر وشركاه  التجدٌد ا لثانى فى  -  126

    25135115، تارٌخ :  5153  2513/1/14دمحم السٌد احمد الشرنوبى وشرٌكه )مجموعه الشرنوبً(  التجدٌد الثالث فى  -  121

 165316برلم   

 165316برلم       25135115، تارٌخ :  5153  2513/1/14دمحم السٌد احمد الشرنوبى وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  122

 136551برلم       25135115، تارٌخ :  5155  2513/1/16عبد المادر وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  123

 136551برلم       25135115، تارٌخ :  5155  2513/1/16دمحم وطارق عبد المادر وشركاهم  التجدٌد الخامس فى  -  135

 136551برلم       25135115، تارٌخ :  5155  2513/1/16مس فى عبد المادر وشركاه  التجدٌد الخا -  131

 136551برلم       25135115، تارٌخ :  5155  2513/1/16دمحم وطارق عبد المادر وشركاهم  التجدٌد الخامس فى  -  132

    25135111، تارٌخ :  5124  2512/3/4مؤسسه عبد الرزاق التجارٌه )رجب عبد الرازق وشركاه(  التجدٌد الثانى فى  -  133

 111554برلم   

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح /مؤسسه عبد الرزاق التجارٌه )اٌهاب ابراهٌم عبد الوهاب وشرٌكه (  التجدٌد الثانى فى  -  134

 111554برلم       25135111، تارٌخ :  5124  2512/3/4

    25135111، تارٌخ :  5124  2512/3/4(  التجدٌد الثانى فى مؤسسه عبد الرزاق التجارٌه )رجب عبد الرازق وشركاه -  135

 111554برلم   

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح /مؤسسه عبد الرزاق التجارٌه )اٌهاب ابراهٌم عبد الوهاب وشرٌكه (  التجدٌد الثانى فى  -  136

 111554برلم       25135111، تارٌخ :  5124  2512/3/4

برلم       25135111، تارٌخ :  5253  2515/15/16عطا هللا و شرٌكه دمحم عزب  التجدٌد الثالث فى  اشرؾ جاد هللا -  131

155552 

  2511/15/13دمحم احمد دٌاب و شركاه  التجدٌد الرابع فى  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة دٌاب للورق و الكرتون  -  132

 145511برلم       25135111، تارٌخ :  5126

 145511برلم       25135111، تارٌخ :  5126  2511/15/13احمد محمود دٌاب وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  133

 34151برلم       25135114، تارٌخ :  5226  2513/6/13البملى  وشركاه  التجدٌد الثامن   5م  -  145
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 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 122535برلم       25135114، تارٌخ :  5252  2554/12/12عادل عباس عٌسوى وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  141

 122535برلم       25135114، تارٌخ :  5265  2553/12/12عادل عباس عٌسوى وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  142

 122535برلم       25135114، تارٌخ :  5253  2514/12/12عادل عباس عٌسوى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  143

، تارٌخ :  5251  2512/2/25كه رجب لصٌانه واصالح السٌارات ) عادل رجب وشرٌكه (  التجدٌد الرابع فى شر -  144

 142531برلم       25135114

    25135114، تارٌخ :  5223  2512/2/21شركة دلتا اس للتورٌدات ) سامى الفولى و شركاه (  التجدٌد الخامس فى  -  145

 133352برلم   

    25135114، تارٌخ :  5223  2512/2/21ة دلتا اس للتورٌدات ) سامى الفولى و شركاه (  التجدٌد الخامس فى شرك -  146

 133352برلم   

 11325برلم       25135114، تارٌخ :  5262  2511/2/6شركه اراضى كفر الزٌات  التجدٌد التاسع فى  -  141

و الئحته التفٌذٌة    1332لسنة  35و الئحته التفٌذٌة و المانون  1321لسنة  153شركة مساهمة مصرٌة طبما للمانون  -  142

 11325برلم       25135114، تارٌخ :  5262  2511/2/6التجدٌد التاسع فى 

 11325برلم       25135114، تارٌخ :  5263  2516/2/6شركه اراضى كفر الزٌات  التجدٌد العاشر فى  -  143

و الئحته التفٌذٌة    1332لسنة  35و الئحته التفٌذٌة و المانون  1321لسنة  153شركة مساهمة مصرٌة طبما للمانون  -  155

 11325برلم       25135114، تارٌخ :  5263  2516/2/6التجدٌد العاشر فى 

، تارٌخ :  5222  2513/2/25شرٌكه(  التجدٌد الثانى فى شركه الٌكس فور كلٌرنج اند ترٌدنج)دمحم حافظ و  -  151

 122131برلم       25135114

 143112برلم       25135114، تارٌخ :  5245  2513/2/2لطفى دمحم راشد و شرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  152

 124262برلم       25135114:  ، تارٌخ 5235  2513/1/12م  التجدٌد الثانى فى 5م5الشركة المصرٌة للصنفرة ش -  153

 124262برلم       25135114، تارٌخ :  5235  2513/1/12الٌوجد  التجدٌد الثانى فى  -  154

برلم       25135114، تارٌخ :  5242  2516/3/14مٌنا بشرى جورج وشرٌكته  التجدٌد الثانى فى -الفادى للتورٌدات -  155

112253 

 153132برلم       25135115، تارٌخ :  5234  2555/2/2ود المزاز وشركاه  تجدٌد اولمحمود ابراهٌم محم -  156

 153132برلم       25135115، تارٌخ :  5235  2515/2/2محمود ابراهٌم محمود المزاز وشركاه  تجدٌد ثان -  151

 153132برلم       25135115 ، تارٌخ : 5236  2515/2/2محمود ابراهٌم محمود المزاز وشركاه  تجدٌد ثالث -  152

 121135برلم       25135115، تارٌخ :  5226  2513/3/11محمود عدل السٌد ابو هندٌة وشركاه  التجدٌد الثانً  -  153

برلم       25135115، تارٌخ :  5212  2513/1/4نبٌل عدلى وشرٌكه شركه التجهٌزات الخشبٌه  تجدٌد خامس -  165

136452 

 136452برلم       25135115، تارٌخ :  5212  2513/1/4عدلى وشرٌكه  تجدٌد خامسنبٌل  -  161

برلم       25135115، تارٌخ :  5212  2513/1/4نبٌل عدلى وشرٌكه شركه التجهٌزات الخشبٌه  تجدٌد خامس -  162

136452 

 136452رلم   ب    25135115، تارٌخ :  5212  2513/1/4نبٌل عدلى وشرٌكه  تجدٌد خامس -  163



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25135115، تارٌخ :  5212  2513/1/4نبٌل عدلى وشرٌكه شركه التجهٌزات الخشبٌه  تجدٌد خامس -  164

136452 

 136452برلم       25135115، تارٌخ :  5212  2513/1/4نبٌل عدلى وشرٌكه  تجدٌد خامس -  165

 153452برلم       25135115، تارٌخ :  5356  2551/12/12ول جمال الدٌن عنتر فرؼلً وشركاه  التجدٌد اال -  166

 153452برلم       25135115، تارٌخ :  5351  2512/2/12جمال الدٌن عنتر فرؼلً وشركاه  التجدٌد الثانً  -  161

 153452 برلم      25135115، تارٌخ :  5352  2511/2/12جمال الدٌن عنتر فرؼلً وشركاه  التجدٌد الثالث  -  162

برلم       25135115، تارٌخ :  5224  2513/1/22وجدى انور عبدالرحمن  رسالن وشركاه  التجدٌد الخامس  -  163

136551 

برلم       25135115، تارٌخ :  5261  2513/1/21شركه ابناء دمحم العٌسوى للمماوالت والتجارة  التجدٌد السادس  -  115

121253 

برلم       25135115، تارٌخ :  5261  2513/1/21 العٌسوى للمماوالت والتجارة  التجدٌد السادس شركه ابناء دمحم -  111

121253 

برلم       25135115، تارٌخ :  5261  2513/1/21شركه ابناء دمحم العٌسوى للمماوالت والتجارة  التجدٌد السادس  -  112

121253 

 133312برلم       25135116، تارٌخ :  5346  2513/4/22شرٌكته  تجدٌد اول شركه السٌد/اٌهاب دمحم دمحم السٌد و -  113

برلم       25135116، تارٌخ :  5346  2513/4/22تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اٌهاب دمحم دمحم و شركاه  تجدٌد اول  -  114

133312 

 133312برلم       25135116، تارٌخ :  5346  2513/4/22شركه السٌد/اٌهاب دمحم دمحم السٌد وشرٌكته  تجدٌد اول  -  115

برلم       25135116، تارٌخ :  5346  2513/4/22تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اٌهاب دمحم دمحم و شركاه  تجدٌد اول  -  116

133312 

    25135116، تارٌخ :  5342  2512/2/5ورثه سامى كٌرلس ترٌزه رٌاض عبدالسٌد وشركاهما  التجدٌد الخامس  -  111

 134153برلم   

    25135116، تارٌخ :  5341  2512/1/21اكسفورد لالستٌراد والتصدٌر  التجٌدد الثالث -اخوان حسن نصار واوالده  -  112

 121152برلم   

 121152برلم       25135116، تارٌخ :  5341  2512/1/21جد  التجٌدد الثالث الٌو -  113

    25135116، تارٌخ :  5321  2513/3/2موسى محمود ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد الرابع  -ورثه محمود ٌوسؾ عٌسى  -  125

 134256برلم   

    25135116، تارٌخ :  5322  2512/3/2امس موسى محمود ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد الخ -ورثه محمود ٌوسؾ عٌسى  -  121

 134256برلم   

 144622برلم       25135116، تارٌخ :  5325  2512/2/31شركه مهران وشرٌكه للنمل  التجدٌد األول فى  -  122

 144622برلم       25135116، تارٌخ :  5325  2512/2/31شركه مهران وشركاه للنمل  التجدٌد األول فى  -  123

 144622برلم       25135116، تارٌخ :  5326  2511/2/31شركه مهران وشرٌكه للنمل  التجدٌد الرابع  -  124

 144622برلم       25135116، تارٌخ :  5326  2511/2/31شركه مهران وشركاه للنمل  التجدٌد الرابع  -  125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25135116، تارٌخ :  5345  2513/1/11ٌد السابع حسن نصار وشركاه  ) شركه اكسفورد لالستٌراد (  التجد -  126

121152 

 121152برلم       25135116، تارٌخ :  5345  2513/1/11دمحم نصار وشركاه  التجدٌد السابع  -  121

    25135116، تارٌخ :  5345  2513/1/11اكسفورد لالستٌراد والتصدٌر  التجدٌد السابع  -اخوان حسن نصار واوالدة  -  122

 121152برلم   

برلم       25135116، تارٌخ :  5345  2513/1/11حسن نصار وشركاه  ) شركه اكسفورد لالستٌراد (  التجدٌد السابع  -  123

121152 

 121152برلم       25135116، تارٌخ :  5345  2513/1/11دمحم نصار وشركاه  التجدٌد السابع  -  135

    25135116، تارٌخ :  5345  2513/1/11اكسفورد لالستٌراد والتصدٌر  التجدٌد السابع  -ر واوالدة اخوان حسن نصا -  131

 121152برلم   

 121152برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  132

برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11ادس فى مؤسسه ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد الس -  133

121152 

 121152برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  134

م   برل    25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11مؤسسه ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  135

121152 

 121152برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  136

برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11مؤسسه ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  131

121152 

 121152برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11د السادس فى ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌ -  132

برلم       25135116، تارٌخ :  5333  2513/1/11مؤسسه ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  133

121152 

 44662برلم       25135116، تارٌخ :  5315  2516/2/6عدل الى / متولى شحاته على وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  255

، تارٌخ :  5315  2516/2/6دمحم وشحاته متولى وشركاهم  التجدٌد العاشر فى  -ورثه المرحوم / متولى شحاته متولى  -  251

 44662برلم       25135116

 44662م   برل    25135116، تارٌخ :  5315  2516/2/6شركه متولى شحاته وعلى وشرٌكه  التجدٌد العاشر فى  -  252

 44662برلم       25135116، تارٌخ :  5315  2516/2/6عدل الى / متولى شحاته على وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  253

، تارٌخ :  5315  2516/2/6دمحم وشحاته متولى وشركاهم  التجدٌد العاشر فى  -ورثه المرحوم / متولى شحاته متولى  -  254

 44662برلم       25135116

 44662برلم       25135116، تارٌخ :  5315  2516/2/6شركه متولى شحاته وعلى وشرٌكه  التجدٌد العاشر فى  -  255

،  5331  2513/1/1الشركه المصرٌه العامه للسٌاحه والفنادق )اٌجوث ( شركة مساهمة مصرٌة  التجدٌد الرابع فى  -  256

 151223برلم       25135111تارٌخ : 

 151223برلم       25135111، تارٌخ :  5331  2513/1/1فندق سٌسٌل  التجدٌد الرابع فى  -  251



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  5336  2513/1/1الشركة المصرٌة العامة للسٌاحة والفنادق ) اٌجوث ( شركة مساهمة مصرٌة  التجدٌد الرابع فى  -  252

 151223برلم       25135111تارٌخ : 

 151223برلم       25135111، تارٌخ :  5336  2513/1/1لتجدٌد الرابع فى المعهد الفندلى  ا -  253

 U.P.G - United Pharmaٌعدل االسم التجاري الً / ٌونٌتد فارما جروب ) هشام عبد الرحمن فضل و شركاه (  -  215

Group  155345برلم       25135111، تارٌخ :  6551  2513/4/4تجدٌد رابع 

برلم       25135111، تارٌخ :  6551  2513/4/4بٌطرٌات )عبدالرحمن فضل وشرٌكه (  تجدٌد رابعمنجدكو لل -  211

155345 

 U.P.G - United Pharmaٌعدل االسم التجاري الً / ٌونٌتد فارما جروب ) هشام عبد الرحمن فضل و شركاه (  -  212

Group  155345   برلم    25135111، تارٌخ :  6551  2513/4/4تجدٌد رابع 

برلم       25135111، تارٌخ :  6551  2513/4/4منجدكو للبٌطرٌات )عبدالرحمن فضل وشرٌكه (  تجدٌد رابع -  213

155345 

 U.P.G - United Pharmaٌعدل االسم التجاري الً / ٌونٌتد فارما جروب ) هشام عبد الرحمن فضل و شركاه (  -  214

Group  155345برلم       25135111، تارٌخ :  6551  2513/4/4تجدٌد رابع 

برلم       25135111، تارٌخ :  6551  2513/4/4منجدكو للبٌطرٌات )عبدالرحمن فضل وشرٌكه (  تجدٌد رابع -  215

155345 

 121252برلم       25135111، تارٌخ :  5351  2513/3/11ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشركاه  التجدٌد الثانً  -  216

ٌعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / شركة اسكندرٌة للمماوالت العامة ) ٌحٌى دمحم السٌد وشركاه (  التجدٌد الثانً  -  211

 121252برلم       25135111، تارٌخ :  5351  2513/3/11

، تارٌخ :  5351  2513/3/11تعدٌل االسم التجارى للشركه الى / " ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشركاه "  التجدٌد الثانً  -  212

 121252برلم       25135111

، تارٌخ :  5351  2513/3/11ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / " ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشرٌكه "  التجدٌد الثانً  -  213

 121252برلم       25135111

 121252برلم       25135111 ، تارٌخ : 5351  2513/3/11ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشركاه  التجدٌد الثانً  -  225

ٌعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / شركة اسكندرٌة للمماوالت العامة ) ٌحٌى دمحم السٌد وشركاه (  التجدٌد الثانً  -  221

 121252برلم       25135111، تارٌخ :  5351  2513/3/11

، تارٌخ :  5351  2513/3/11وشركاه "  التجدٌد الثانً تعدٌل االسم التجارى للشركه الى / " ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان  -  222

 121252برلم       25135111

، تارٌخ :  5351  2513/3/11ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / " ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشرٌكه "  التجدٌد الثانً  -  223

 121252برلم       25135111

 121252برلم       25135111، تارٌخ :  5351  2513/3/11الثانً  ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشركاه  التجدٌد -  224

ٌعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / شركة اسكندرٌة للمماوالت العامة ) ٌحٌى دمحم السٌد وشركاه (  التجدٌد الثانً  -  225

 121252برلم       25135111، تارٌخ :  5351  2513/3/11

، تارٌخ :  5351  2513/3/11كه الى / " ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشركاه "  التجدٌد الثانً تعدٌل االسم التجارى للشر -  226

 121252برلم       25135111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  5351  2513/3/11ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / " ٌحٌى دمحم السٌد مٌدان وشرٌكه "  التجدٌد الثانً  -  221

 121252برلم       25135111

،  5335  2513/1/1كة المصرٌة العامة للسٌاحة والفنادق ) اٌجوب ( شركة مساهمة مصرٌة  التجدٌد الرابع فى الشر -  222

 151223برلم       25135111تارٌخ : 

 151223برلم       25135111، تارٌخ :  5335  2513/1/1فندق فلسطٌن  التجدٌد الرابع فى  -  223

برلم       25135112، تارٌخ :  6532  2511/4/11اها  التجدٌد السادس خمٌس دمحم على وشرك 5شركه س  -  235

113315 

 113315برلم       25135112، تارٌخ :  6532  2511/4/11شركة شرٌؾ ابراهٌم دمحم وشركاه  التجدٌد السادس  -  231

برلم       25135112 ، تارٌخ : 6532  2511/4/11خمٌس دمحم على وشركاها  التجدٌد السادس  5شركه س  -  232

113315 

 113315برلم       25135112، تارٌخ :  6532  2511/4/11شركة شرٌؾ ابراهٌم دمحم وشركاه  التجدٌد السادس  -  233

  2513/4/35معرض روفائٌل لالدوات المنزلٌه والمفروشات /مٌخائٌل عزمى مسعد حنا وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  234

 136252برلم       25135112، تارٌخ :  6515

شركة روفائٌل لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة ) عزمى مسعد حنا روفائٌل وشركاة (  التجدٌد الخامس فى  -  235

 136252برلم       25135112، تارٌخ :  6515  2513/4/35

  2513/4/35معرض روفائٌل لالدوات المنزلٌه والمفروشات /مٌخائٌل عزمى مسعد حنا وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  236

 136252برلم       25135112، تارٌخ :  6515

ى شركة روفائٌل لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة ) عزمى مسعد حنا روفائٌل وشركاة (  التجدٌد الخامس ف -  231

 136252برلم       25135112، تارٌخ :  6515  2513/4/35

برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2سناء ممار معوض وشركائها للتورٌدات الهندسٌه  التجدٌد الثانى فى  -  232

122222 

،  6511  2513/1/2دٌد الثانى فى سناء ممار و شركائها  التج ESSPIالتورٌدات الهندسٌة لصناعات البترول و الطالة  -  233

 122222برلم       25135112تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم عطٌه وشركاه  التجدٌد الثانى فى   ESPPIتعدل الً التورٌدات الهندسٌه لصناعات البترول والطاله  -  245

 122222برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2

دمحم سعٌد دمحم عطٌه و  - ESPPIٌصبح / شركة التورٌدات الهندسٌة لصناعات البترول و الطالة اسبً تعدٌل االسم التجاري ل -  241

 122222برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2شركاه  التجدٌد الثانى فى 

د دمحم عطٌه وشرٌكه(  التجدٌد دمحم سعٌ  ESPPIٌعدل االسم التجارى الً )التورٌدات الهندسٌه لصناعات البترول والطاله  -  242

 122222برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2الثانى فى 

برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2سناء ممار معوض وشركائها للتورٌدات الهندسٌه  التجدٌد الثانى فى  -  243

122222 

،  6511  2513/1/2سناء ممار و شركائها  التجدٌد الثانى فى  ESSPIطالة التورٌدات الهندسٌة لصناعات البترول و ال -  244

 122222برلم       25135112تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم عطٌه وشركاه  التجدٌد الثانى فى   ESPPIتعدل الً التورٌدات الهندسٌه لصناعات البترول والطاله  -  245

 122222 برلم      25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم سعٌد دمحم عطٌه و  - ESPPIتعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة التورٌدات الهندسٌة لصناعات البترول و الطالة اسبً  -  246

 122222برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2شركاه  التجدٌد الثانى فى 

دمحم سعٌد دمحم عطٌه وشرٌكه(  التجدٌد   ESPPIاعات البترول والطاله ٌعدل االسم التجارى الً )التورٌدات الهندسٌه لصن -  241

 122222برلم       25135112، تارٌخ :  6511  2513/1/2الثانى فى 

  2511/15/2شركه روفائٌل لالجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه )عزمً مسعد حنا روفائٌل وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  242

 136252برلم       25135112: ، تارٌخ  6514

 136252برلم       25135112، تارٌخ :  6514  2511/15/2الٌوجد  التجدٌد الثالث فى  -  243

  2511/15/2شركه روفائٌل لالجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه )عزمً مسعد حنا روفائٌل وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  255

 136252برلم       25135112، تارٌخ :  6513

 136252برلم       25135112، تارٌخ :  6513  2511/15/2الٌوجد  التجدٌد الثالث فى  -  251

 161232برلم       25135121، تارٌخ :  6556  2511/2/15محمود سعد احمد وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  252

، تارٌخ :  6556  2511/2/15حسن وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  ٌصبح االسم التجارى للشركه / احمد فاروق عبد الفتاح -  253

 161232برلم       25135121

 123153برلم       25135121، تارٌخ :  6566  2512/11/6شادن نابه وشركائها  التجدٌد األول فى  -  254

 123153برلم       25135121، تارٌخ :  6566  2512/11/6الٌوجد  التجدٌد األول فى  -  255

 141332برلم       25135121، تارٌخ :  6562  2516/3/35زخارى توفٌك شحاته وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  256

 123153برلم       25135121، تارٌخ :  6565  2512/3/3شادن نابه ناصؾ وشرٌكتها  التجدٌد السادس فى  -  251

 123153برلم       25135121، تارٌخ :  6565  2512/3/3شادن نابه وشركائها  التجدٌد السادس فى  -  252

 123153برلم       25135121، تارٌخ :  6565  2512/3/3شادن نابه ناصؾ وشرٌكتها  التجدٌد السادس فى  -  253

 123153برلم       25135121، تارٌخ :  6565  2512/3/3شادن نابه وشركائها  التجدٌد السادس فى  -  265

 32664برلم       25135122، تارٌخ :  6511  2512/12/14وض السٌد سالم وشركاه  التجدٌد الثامن فى ع -  261

برلم       25135122، تارٌخ :  6521  2513/1/24خالد السٌد احمد وشرٌكته سامٌه دمحم حسن  التجدٌد الرابع فى  -  262

151433 

برلم       25135122، تارٌخ :  6521  2513/1/24التجدٌد الرابع فى خالد السٌد احمد وشرٌكته سامٌه دمحم حسن   -  263

151433 

 113353برلم       25135122، تارٌخ :  6513  2512/15/23أدمون وهبة ممار وشرٌكه فٌكتور وهبة  تجدٌد ثان -  264

، تارٌخ :  6513  2512/15/23تعدٌل اسم الشركه الى / شركه فٌكتور وهبه ممار وشرٌكه أدمون وهبة ممار  تجدٌد ثان -  265

 113353برلم       25135122

 164324برلم       25135122، تارٌخ :  6533  2513/3/11حسام فؤاد وشرٌكته  التجدٌد الثالث فى  -  266

 135342برلم       25135122، تارٌخ :  6152  2511/12/21ه  تجدٌد اولفرٌد موسى وشركا -  261

 135342برلم       25135122، تارٌخ :  6152  2511/12/21الٌوجد  تجدٌد اول -  262

 156612برلم       25135122، تارٌخ :  6514  2516/3/24سلٌمان خمٌس حمودة وشركاة  تجدٌد ثالث -  263
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 136252برلم       25135124، تارٌخ :  6124  2514/3/23الحصرى  التجدٌد الرابع فى  طارق  و عباس -  215

 134541برلم       25135124، تارٌخ :  6141  2512/3/11ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه  التجدٌد الخامس  -  211

، تارٌخ :  6141  2512/3/11دٌد الخامس تعدٌل االسم التجارى إلى / ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه  التج -  212

 134541برلم       25135124

 134541برلم       25135124، تارٌخ :  6141  2512/3/11ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه  التجدٌد الخامس  -  213

، تارٌخ :  6141  2512/3/11تعدٌل االسم التجارى إلى / ابراهٌم السٌد ابو السعود وشركاه  التجدٌد الخامس  -  214

 134541برلم       25135124

،  6143  2555/4/13رٌد سى لعموم االستٌراد و التصدٌر و التخزٌن عصام راشد بسٌونى وشرٌكه  التجدٌد االول  -  215

 153265برلم       25135124تارٌخ : 

،  6155  2555/4/12شرٌكه  التجدٌد الثانً رٌد سى لعموم االستٌراد و التصدٌر و التخزٌن عصام راشد بسٌونى و -  216

 153265برلم       25135124تارٌخ : 

،  6151  2515/4/13رٌد سى لعموم االستٌراد و التصدٌر و التخزٌن عصام راشد بسٌونى وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  211

 153265برلم       25135124تارٌخ : 

برلم       25135124، تارٌخ :  6132  2512/5/23المنعم دمحم  التجدٌد األول فى  اٌمان ٌونس عطٌه وشرٌكتها لٌلى عبد -  212

131136 

، تارٌخ :  6135  2512/2/25شركة الرٌس لتجارة الزجاج ) امل عبد اللطٌؾ وشرٌكتها (  التجدٌد الثانى فى  -  213

 111424برلم       25135124

 164515برلم       25135124، تارٌخ :  6136  2512/11/16الث فى هدي السٌد احمد وشرٌكها  التجدٌد الث -  225

 164515برلم       25135124، تارٌخ :  6136  2512/11/16هدي السٌد احمد وشرٌكها  التجدٌد الثالث فى  -  221

برلم       25135124، تارٌخ :  6125  2515/1/35عباس و طارق حسن احمد و شركاهما  التجدٌد الخامس فى  -  222

122122 

 122122برلم       25135124، تارٌخ :  6125  2515/1/35شركة عباس و طارق حسن احمد  التجدٌد الخامس فى  -  223

برلم       25135124، تارٌخ :  6125  2515/1/35عباس و طارق حسن احمد و شركاهما  التجدٌد الخامس فى  -  224

122122 

 122122برلم       25135124، تارٌخ :  6125  2515/1/35احمد  التجدٌد الخامس فى شركة عباس و طارق حسن  -  225

برلم       25135124، تارٌخ :  6135  2512/15/1مصطفى صبرى عبد المنصؾ وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  226

142531 

 111246برلم       25135125: ، تارٌخ  6115  2511/1/12شرٌؾ راؼب رضوان وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  221

 111246برلم       25135125، تارٌخ :  6111  2516/1/12شرٌؾ راؼب رضوان وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  222

    25135125، تارٌخ :  6256  2513/4/13مصطفى دمحم ابراهٌم بركات وشركاه ) شنط جالل سابما (  التجدٌد الثانً  -  223

 121563برلم   

 151415برلم       25135125، تارٌخ :  6113  2513/1/21اشرؾ حسن دمحم وشركاه  التجدٌد الرابع  -  235

 151415برلم       25135125، تارٌخ :  6113  2513/1/21اشرؾ حسن دمحم وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  231
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 151415برلم       25135125ٌخ : ، تار 6113  2513/1/21اشرؾ حسن دمحم وشركاه  التجدٌد الرابع  -  232

 151415برلم       25135125، تارٌخ :  6113  2513/1/21اشرؾ حسن دمحم وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  233

برلم       25135125، تارٌخ :  6161  2513/1/31دمحم خمٌس و دمحم عبدالعزٌز  التجدٌد الثامن فى  -كابروجٌت  -  234

34445 

برلم       25135125، تارٌخ :  6161  2513/1/31دمحم عبد العزٌز ابو خطوة و شركاة  التجدٌد الثامن فى  -كاٌروجٌت  -  235

34445 

 125231برلم       25135125، تارٌخ :  6116  2512/15/26على عبدالعزٌز وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  236

 125231برلم       25135125، تارٌخ :  6116  2512/15/26كاه  التجدٌد السادس فى دمحم علً دمحم عبد العزٌز وشر -  231

 125231برلم       25135125، تارٌخ :  6116  2512/15/26على عبدالعزٌز وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  232

 125231برلم       25135125ٌخ : ، تار 6116  2512/15/26دمحم علً دمحم عبد العزٌز وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  233

،  6252  2516/2/1شكرة السبعاوى للهندسة والمماوالت المهندسان / طارق السبعاوى ودمحم السبعاوى  التجدٌد الرابع  -  355

 122425برلم       25135125تارٌخ : 

 122425برلم       25135125، تارٌخ :  6252  2516/2/1الٌوجد  التجدٌد الرابع  -  351

 113135برلم       25135125، تارٌخ :  6136  2515/1/11دمحم فتحً ابراهٌم علً وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  352

، تارٌخ :  6136  2515/1/11تعدٌل االسم التجارى / حسن ابراهٌم ابراهٌم على وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  353

 113135برلم       25135125

 113135برلم       25135125، تارٌخ :  6131  2515/1/11حً ابراهٌم علً وشركاه  التجدٌد السادس فى دمحم فت -  354

، تارٌخ :  6131  2515/1/11تعدٌل االسم التجارى / حسن ابراهٌم ابراهٌم على وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  355

 113135برلم       25135125

 162415برلم       25135125، تارٌخ :  6254  2515/6/12بركات وشركاه  تجدٌد ثان -  356

 162415برلم       25135125، تارٌخ :  6254  2515/6/12بركات وشركاه للتجاره والتوزٌع  تجدٌد ثان -  351

  برلم     25135125، تارٌخ :  6254  2515/6/12بركات وشركاه للتجاره والتورٌدات واعمال النظافه  تجدٌد ثان -  352

162415 

، تارٌخ :  6114  2513/1/3احمد العلٌمى وشرٌكه  التجدٌد األول فى -الكوثر للشحن الدولى والخدمات المالحٌه -  353

 133616برلم       25135125

، تارٌخ :  6114  2513/1/3احمد العلٌمى وشرٌكه  التجدٌد األول فى -الكوثر للشحن الدولى والخدمات المالحٌه -  315

 133616برلم       25135125

 152225برلم       25135125، تارٌخ :  6253  2554/12/15الؽرٌب العطار وشرٌكته  تجدٌد اول -  311

 152225برلم       25135125، تارٌخ :  6215  2553/12/15الؽرٌب العطار وشرٌكته  تجدٌد ثان -  312

 152225برلم       25135125، تارٌخ :  6211  2514/12/15الؽرٌب العطار وشرٌكته  تجدٌد ثالث -  313

 143432برلم       25135125، تارٌخ :  6162  2512/12/15شوكت كمال السٌد وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  314

 125231برلم       25135125، تارٌخ :  6121  2512/15/26على عبدالعزٌز وشركاه  تجدٌد سادس -  315



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  6122  2513/5/13التصاالت والخدمات الحكومٌه )مٌالد كمال جٌد وشرٌكته(  التجدٌد االول فى مركز المحبه ل -  316

 133431برلم       25135125تارٌخ : 

    25135122، تارٌخ :  6245  2516/4/21اشرؾ عبد الحلٌم وشركاه  التجدٌد االول -شركه االسكندرٌه للموالت -  311

 121226برلم   

  2513/1/21ي للتخلٌص والشحن واالستٌراد والتصدٌر) سماء حسن سٌدعبدالكرٌم وشرٌكتها (  التجدٌد الثالث فى بلوسكا -  312

 166523برلم       25135122، تارٌخ :  6212

  2513/1/21بلوسكاي للتخلٌص والشحن واالستٌراد والتصدٌر) سماء حسن سٌدعبدالكرٌم وشرٌكتها (  التجدٌد الثالث فى  -  313

 166523برلم       25135122، تارٌخ :  6212

، تارٌخ :  6242  2516/2/11كوباز للخدمات التسوٌمٌه واالنتاجٌه)نهى انور على حسن وشرٌكتها(  التجدٌد االول فى  -  325

 121331برلم       25135122

    25135122، تارٌخ :  6242  2516/2/11تعدٌل االسم التجارى لٌصبح )نهى أنور على وشركاها(  التجدٌد االول فى  -  321

 121331برلم   

 133564برلم       25135123، تارٌخ :  6223  2513/6/12احمد دمحم احمد الزٌنى وشرٌكته  التجدٌد االول فى  -  322

 133564برلم       25135123، تارٌخ :  6223  2513/6/12شركه شمس العال  التجدٌد االول فى  -  323

 42411برلم       25135123، تارٌخ :  6265  2513/1/15فٌلنزاس وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  324

 42411برلم       25135123، تارٌخ :  6265  2513/1/15اخوان فٌلنزاس  وشركاهم  التجدٌد الثامن فى  -  325

 142132برلم       25135123، تارٌخ :  6322  2511/2/13شركة احمد دمحم احمد وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  326

، تارٌخ :  6254  1331/4/21ورثة فاروق احمد اسماعٌل )احمد فاروق احمد اسماعٌل وشركاه(  التجدٌد االول فى  -  321

 116155برلم       25135123

، تارٌخ :  6255  1336/4/21ى ورثة فاروق احمد اسماعٌل )احمد فاروق احمد اسماعٌل وشركاه(  التجدٌد الثانى ف -  322

 116155برلم       25135123

، تارٌخ :  6256  2551/4/21ورثة فاروق احمد اسماعٌل )احمد فاروق احمد اسماعٌل وشركاه(  التجدٌد الثالث فى  -  323

 116155برلم       25135123

، تارٌخ :  6251  2556/4/21تجدٌد الرابع فى ورثة فاروق احمد اسماعٌل )احمد فاروق احمد اسماعٌل وشركاه(  ال -  335

 116155برلم       25135123

، تارٌخ :  6252  2511/4/21ورثة فاروق احمد اسماعٌل )احمد فاروق احمد اسماعٌل وشركاه(  التجدٌد الخامس فى  -  331

 116155برلم       25135123

، تارٌخ :  6253  2516/4/21ٌل وشركاه(  التجدٌد السادس فى ورثة فاروق احمد اسماعٌل )احمد فاروق احمد اسماع -  332

 116155برلم       25135123

برلم       25135123، تارٌخ :  6215  2551/4/2حلوانى كوكو وان / اشرؾ داود وعصام داود  التجدٌد االول فى  -  333

145132 

برلم       25135123، تارٌخ :  6211  2556/4/2نى فى حلوانى كوكو وان / اشرؾ داود وعصام داود  التجدٌد الثا -  334

145132 

برلم       25135123، تارٌخ :  6212  2511/4/2حلوانى كوكو وان / اشرؾ داود وعصام داود  التجدٌد  الثالث فى  -  335

145132 
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برلم       25135123تارٌخ : ،  6213  2516/4/2حلوانى كوكو وان / اشرؾ داود وعصام داود  التجدٌد الرابع فى  -  336

145132 

، تارٌخ :  6235  2511/5/2على حسن ابراهٌم الخٌاط ودمحم حسن على ابراهٌم الخٌاط وشركاهم  التجدٌد الثامن فى  -  331

 23156برلم       25135123

    25135135، تارٌخ :  6331  2514/3/1شركه ممدوح احمد دمحم وشرٌكه النتاج كربونات الكالسٌوم  التجدٌد االول فى  -  332

 121531برلم   

    25135135، تارٌخ :  6332  2513/3/1شركه ممدوح احمد دمحم وشرٌكه النتاج كربونات الكالسٌوم  التجدٌد الثانى فى  -  333

 121531برلم   

شرٌكه  التجدٌد االول فى  عبد الرحٌم محمود عبد الرحٌم ابو شمرة و -شركة ابو شمرة لتجارة و تصنٌع اللحوم  -  345

 131654برلم       25135135، تارٌخ :  6351  2512/4/23

برلم       25135135، تارٌخ :  6323  2513/15/12ابراهٌم احمد ابراهٌم ومصطفى احمد ابراهٌم  التجدٌد التاسع فى  -  341

61341 

برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/12اشر فى ابراهٌم احمد ابراهٌم ومصطفى احمد ابراهٌم  التجدٌد الع -  342

61341 

    25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2شركه الدٌب التجارٌه لالستٌراد) أٌمن الدٌب وشركاه (  التجدٌد الثالث فى  -  343

 163122برلم   

)أٌمن الدٌب وشرٌكه(  التجدٌد الثالث فى  ٌعدل االسم التجارى للشركه لٌصبح/شركه الدٌب التجارٌه لالستٌراد -  344

 163122برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2

شركة الدٌب التجارٌة الستٌراد  لطع ؼٌار السٌارات المستعمله  )سعٌد رمضان الدٌب  وشركاه (  التجدٌد الثالث فى  -  345

 163122برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2

شركة الدٌب التجارٌة الستٌراد لطع ؼٌار االسٌارات المستعمله وبٌع المواتٌر )سعٌد رمضان الدٌب وشركاه (  التجدٌد  -  346

 163122برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2الثالث فى 

    25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2شركه الدٌب التجارٌه لالستٌراد) أٌمن الدٌب وشركاه (  التجدٌد الثالث فى  -  341

 163122برلم   

ٌعدل االسم التجارى للشركه لٌصبح/شركه الدٌب التجارٌه لالستٌراد )أٌمن الدٌب وشرٌكه(  التجدٌد الثالث فى  -  342

 163122برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2

السٌارات المستعمله  )سعٌد رمضان الدٌب  وشركاه (  التجدٌد الثالث فى  شركة الدٌب التجارٌة الستٌراد  لطع ؼٌار -  343

 163122برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2

شركة الدٌب التجارٌة الستٌراد لطع ؼٌار االسٌارات المستعمله وبٌع المواتٌر )سعٌد رمضان الدٌب وشركاه (  التجدٌد  -  355

 163122برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/2الثالث فى 

برلم       25135135، تارٌخ :  6323  2513/15/12ابراهٌم احمد ابراهٌم ومصطفى احمد ابراهٌم  التجدٌد التاسع فى  -  351

61341 

برلم       25135135، تارٌخ :  6335  2512/15/12ابراهٌم احمد ابراهٌم ومصطفى احمد ابراهٌم  التجدٌد العاشر فى  -  352

61341 

برلم       25135131، تارٌخ :  6312  2512/3/13احمد مرسى وشركاه ) ورثة دمحم السٌد مرسى (  تجدٌد ثان -  353

111635 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 136323برلم       25135131، تارٌخ :  6326  2513/6/3كاه  التجدٌد الخامس فى حلمى لدٌس بٌاوى وشر -  354

 136323برلم       25135131، تارٌخ :  6326  2513/6/3انجال حلمى لدٌس بباوى  التجدٌد الخامس فى  -  355

،  6326  2513/6/3لخامس فى تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/شركه مجدى وعادل حلمى لدٌس بباوى وشركاهم  التجدٌد ا -  356

 136323برلم       25135131تارٌخ : 

، تارٌخ :  6326  2513/6/3تعدٌل اسم الشركة التجارى لٌصبح / انجال حلمى لدٌس بباوى  التجدٌد الخامس فى  -  351

 136323برلم       25135131

 136323برلم       25135131، تارٌخ :  6326  2513/6/3حلمى لدٌس بٌاوى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  352

 136323برلم       25135131، تارٌخ :  6326  2513/6/3انجال حلمى لدٌس بباوى  التجدٌد الخامس فى  -  353

،  6326  2513/6/3تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/شركه مجدى وعادل حلمى لدٌس بباوى وشركاهم  التجدٌد الخامس فى  -  365

 136323برلم       25135131تارٌخ : 

، تارٌخ :  6326  2513/6/3تعدٌل اسم الشركة التجارى لٌصبح / انجال حلمى لدٌس بباوى  التجدٌد الخامس فى  -  361

 136323برلم       25135131

 136323برلم       25135131، تارٌخ :  6326  2513/6/3حلمى لدٌس بٌاوى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  362

 136323برلم       25135131، تارٌخ :  6326  2513/6/3انجال حلمى لدٌس بباوى  التجدٌد الخامس فى  -  363

،  6326  2513/6/3تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/شركه مجدى وعادل حلمى لدٌس بباوى وشركاهم  التجدٌد الخامس فى  -  364

 136323برلم       25135131تارٌخ : 

، تارٌخ :  6326  2513/6/3الشركة التجارى لٌصبح / انجال حلمى لدٌس بباوى  التجدٌد الخامس فى  تعدٌل اسم -  365

 136323برلم       25135131

    25135131، تارٌخ :  6333  2513/1/12دمحم صالح احمد محمود وشرٌكته نجالء صالح احمد  التجدٌد الثالث فى  -  366

 164332برلم   

    25135131، تارٌخ :  6454  2513/4/15الصفا عبداللطٌؾ دمحم ؼانم وشركاه  التجدٌد السادس فى مصنع نسٌج  -  361

 126312برلم   

    25135131، تارٌخ :  6454  2513/4/15مصنع نسٌج الصفا عبداللطٌؾ دمحم ؼانم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  362

 126312برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 هن افراد  ر   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لصالح  6113لسموطه لعدم تجدٌدة فى المٌعاد المانونى له ولٌد برلم 6525كامل حسٌن على منصور  اعادة لٌد للرهن رلم  -  1

 34432برلم       25135153مائة الؾ جنٌها ، تارٌخ :  155555بنن المشرق بمٌمة _

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 153663برلم       25135151مهندس / عبدالسالم ؼانم وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

 153663برلم       25135151عدل الى المهندسان / احمد دمحم برلع ودمحم ٌوسؾ صالح وشركاهما  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 153663برلم       25135151احمد دمحم برٌمع وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

 141524برلم       25135151كته  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : الشركه االئتمانٌه لمماومه االفات م/ثروت دمحم عبد الحمٌد وشرٌ -  4

 133511برلم       25135152شركه الصوه والسخاوى وشرٌكتهما  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  5

 133511برلم       25135152شركه حسام حسن الصوه وشركاه / الصوه لصناعات  البالستٌن  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  6

 133511برلم       25135152لصوه  لصناعه البالستٌن  / حسام  حسن  الصوه وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : شركه ا -  1

 133511برلم       25135152حسام الصوه وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 133511برلم       25135152شركه الصوه والسخاوى وشرٌكتهما  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

 133511برلم       25135152شركه حسام حسن الصوه وشركاه / الصوه لصناعات  البالستٌن  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  15

 133511برلم       25135152شركه الصوه  لصناعه البالستٌن  / حسام  حسن  الصوه وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  11

 133511برلم       25135152، تارٌخ : حسام الصوه وشركاه  تجدٌد الرهن  -  12

 162321برلم       25135114الشركه االفرٌمٌه للخدمات البترولٌه )اسكو(  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  13

 153663برلم       25135114مهندس / عبدالسالم ؼانم وشركاه  تدوٌن بٌانات للرهن بتعدٌل اسم البنن ، تارٌخ :  -  14

المهندسان / احمد دمحم برلع ودمحم ٌوسؾ صالح وشركاهما  تدوٌن بٌانات للرهن بتعدٌل اسم البنن ، تارٌخ : عدل الى  -  15

 153663برلم       25135114

 153663برلم       25135114احمد دمحم برٌمع وشركاه  تدوٌن بٌانات للرهن بتعدٌل اسم البنن ، تارٌخ :  -  16

 146221برلم       25135115لٌجر فور تورزم ش.م.م  شطب الرهن ، تارٌخ :  بارونز كورت سبورتس  اند -  11

 146221برلم       25135115بارونز كورت سبورتس  اند لٌجر فور تورزم ش.م.م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  12

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    


