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عن استثمار عمارى  25001برلم  21101125، ليد فى  11111.111هيثم طلعت دمحم صبحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 C 33، بجهة : ش الجامعه مول الجامعه الحى السابع الشروق الدور االخير محل رلم 

عن تجاره مواد  25045برلم  21101116، ليد فى  21111.111عادل نصحى تماوى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش سينا تمسيم مكه 2غذائيه ، بجهة : محل بالعمار 

عن اعمال المساحه  26116برلم  21101131، ليد فى  21111.111سعودى دمحم عيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

الدور  2تمسيم التجاريين حجره من شمه رلم  جمال الدين زكى جسر السويس 06وتوريد اكسسوارات االجهزه المساحيه ، بجهة : 

 االول

عن توريدات  25010برلم  21101111، ليد فى  51111.111عمرو احمد عزت دمحم الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

لسنه  5م دعايه واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رل

 شمه -ش الشيخ دمحم النشرتى جنوب االكاديميه التجمع الخامس  111، بجهة : فيال  1214صادره  2110

عن كوفى شوب  25020برلم  21101114، ليد فى  15111.111رسمى فوزى مجلع عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش برج الوحده الوطنيه حوض العمده مزلمان المرج 3، بجهة : 

عن  25036برلم  21101115، ليد فى  51111.111رمضان عبد الرحمن يوسف رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ورشه تشغيل الوميتال ، بجهة : ش ابو ناصر الموان من عطا سليمان مدينه االندلس عزبه النخل

عن صيدليه ،  25025برلم  21101111يد فى ، ل 11111.111عالء عبد الفتاح جبر عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 3ش السادات عمارات صف الضباط وحده رلم  11بجهة : عماره 

عن تجاره  25065برلم  21101118، ليد فى  11111.111حكيم عبد السيد حكيم عبد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

ملن مطاوع دمحم مطاوع بنشاط مصنع مالبس جاهزه واستيراد ش شريف خضراوى عزبه بدران شبرا الخيمه  52المشه ، بجهة : 

 6051وتصدير برلم 

عن برمجيات وصيانه  25031برلم  21101114، ليد فى  51111.111ولهى وائل النصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

ت واالنترنت وبعد الحصول على اجهزه الحاسب االلى والدعايه واالعالن واالنظمه الزكيه فيما عدا اصدار الصحف والمجال

ش الصفا والمروه تمسيم عمر بن الخطاب شمه  142، بجهة :  3480صادر  2110لسنه  64التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 بالدور االول 2

تجاره  عن 25065برلم  21101118، ليد فى  11111.111حكيم عبد السيد حكيم عبد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 تمسيم عمر بن الخطاب 51المشه ، بجهة : 

عن  25062برلم  21101111، ليد فى  11111.111صالح طلبه صالح الدين طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 5شمه  3مدخل  2بلون  1توريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : اطلس 

عن توريدات  25023برلم  21101111، ليد فى  51111.111رأس ماله ،  ميالد يعموب حبيب يوسف  ، تاجر فرد ،  -  12

 عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش مسجد الحك بجوار احمد فاروق

عن ورشه تجميع  25010برلم  21101124، ليد فى  11111.111سيد فرج عريبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الخمسين 21يف محمود حسن متفرع من ش من ش شر 135اثاث ، بجهة : ش 
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عن مماوالت  25002برلم  21101125، ليد فى  11111.111خلف عيسى دمحم عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 1لطاع ب ابنى بيتن شمه  844عموميه ، بجهة : بدر 

عن  25044برلم  21101116يد فى ، ل 11111.111عبد الرحيم مصطفى دمحم فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 شمه بالدور الثانى -توريدات عموميه فى حدود المصرح به وخدمات نمل ، بجهة : ش الطريك الدائرى برج الروضه الشريفه 

عن مماوالت اعمال  25050برلم  21101111، ليد فى  8111.111هانى يحيى دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 1النرجس عمارات النرجس عمارات التجمع الخامس شمه  505، بجهة : ع متكامله 

عن بيع  25014برلم  21101110، ليد فى  151111.111نجالء ابراهيم عبد المنعم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بالدور االرضى 2اطلس  2بالدور االول سوق رلم  2مستلزمات مالبس ، بجهة : محل رلم 

عن بيع  25046برلم  21101116، ليد فى  11111.111ريف دمحم فاروق يوسف ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ش -  18

برامج وشبكات الحاسب االلى وتوريد ماكينات تصوير واجهزه مستندات ومستلزماتها فيما عدا االنترنت و بعد الحصول على 

 عمارات المماولون العرب 3عماره  2، بجهة : شمه  3404صادر  2110لسنه  44التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

عن  25014برلم  21101124، ليد فى  11111.111حمدى احمد بخيت عبد العظيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

وبى التجمع التسعين الجن 6منطمه  2حى  41توريدات عموميه ومماوالت  واستثمار عمارى فى حدود المصرح به ، بجهة : عمار 

 الخامس الدور االول

عن توريدات  25051برلم  21101111، ليد فى  21111.111اشرف احمد دمحم الشلوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شرق المجاوره السابعه مدينه الشروق بملن اسماعيل احمد اسماعيل المصاص 3الحى  8عموميه ، بجهة : عمار 

عن توريدات  25051برلم  21101111، ليد فى  21111.111لوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف احمد دمحم الش -  21

 عموميه ، بجهة : بيبان بملن فرياله عبد المنعم الشلوفى

برلم  21101111، ليد فى  11111.111عبد العظيم عبد الحكيم عبد العظيم دمحم سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الدور الثالث 18ش  13فات وتوريدات وكاميرات المرالبه ، بجهة : مساكن النيل هـ بلون عن تكيي 25883

عن مكتب  25035برلم  21101115، ليد فى  21111.111حشمت خلف عطيه سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش دمحم اسماعيل العزبه البيضاء 0توريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن دعايه  25031برلم  21101115، ليد فى  11111.111خلود عبد المنعم عثمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

التجمع  83، بجهة :  3401( صادر 111مكرر ) 61واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت موافمه امنيه رلم 

 االول الجنوب

 25061برلم  21101118، ليد فى  51111.111عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   وليد جمال عبد الناصر محمود -  25

 ش مكه تمسيم مكه 13عن سوبر ماركت ، بجهة : 

عن لهوه بلدى  25013برلم  21101122، ليد فى  11111.111دمحم طحاوى عبد الموى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 اكتوبر م الشروق 6لمتميز شركة مول ا 1/  1، بجهة : محل رلم 

عن بيع  25032برلم  21101114، ليد فى  41111.111ايمن مستميم ابراهيم ابراهيم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مدينه الحرفيين 136ش دمحم يالوت متفرع من ش يوسف صبرى ابو طالب ق  1لطع غيار سيارات استعمال ، بجهة : 

عن مطبعه  25033برلم  21101114، ليد فى  31111.111عاطف عبد النبى عوض طالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

ش عباد الرحمن خلف مسجد  3، بجهة :  2080صادر  2110لسنه  58بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 الهدى خلف العبد الجديد

عن توريد  25084برلم  21101125، ليد فى  11111.111يز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عزت عبد العز -  20

تمسيم او رجيل من ش  11من ش السالم عماره نصر  21ش  15مستلزمات طبيه وتوريدات فى حدود المصرح به ، بجهة : عمار 

 الخمسين
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عن توريدات  26111برلم  21101131، ليد فى  111111.111مصطفى مدبولى دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش المنتصر هللا من ش العدل 15مواد غذائية جملة ، بجهة : 

عن  25008برلم  21101120، ليد فى  111111.111عادل دمحم عبد المادر احمد دمحم شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الحى االول المجاوره الثانيه 50يه فى حدود المصرح به ، بجهة : بدر عمارة رلم استثمار عمارى ومماوالت عامة وتوريدات عموم

عن حضانه ،  25021برلم  21101114، ليد فى  51111.111خالد حسين محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 كمبوند زيزينيا المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس 51/  56بجهة : 

عن  25015برلم  21101124، ليد فى  11111.111على معوض على عبد اللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نيره  -  33

 النهضه 18ش  1م  3بلون  481الماهره  3توريدات فى حدود المصرح به ، بجهة : 

بيع  عن 25001برلم  21101125، ليد فى  11111.111مصطفى حسين خلف عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 محل جسر السويس 1ش جمال عبد الناصر دور  41اكسسوار وخدمات محمول ، بجهة : 

عن  25041برلم  21101116، ليد فى  11111.111حمدى فتحى زكى ابراهيم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش المحطه الشرلى 156صيانه وبيع وتاجير ماكينات الطباعة وتصوير دون الطباعه ، بجهة : محل بالعمار 

 25051برلم  21101111، ليد فى  111111.111البغدادى لالستثمار العمارى والتشطيبات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 التجمع الخامس 4منطمه  1الحى  116عن استثمار عمارى وتشطيبات ، بجهة : شمه بالعمار 

عن مصنع  25881برلم  21101112، ليد فى  111111.111،   ايهاب سمير شفيك جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  31

 فدان شباب مدينه بدر 251المنطمه الصناعيه  42تجميع لمبات الليد ، بجهة : لطعه 

عن مصنع  25881برلم  21101112، ليد فى  111111.111ايهاب سمير شفيك جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 10أ حاره فايده من ش الجمهوريه عابدين ونوع التجاره االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  6تجميع لمبات الليد ، بجهة : 

 جنوب الماهره 60128وليد برلم  2116/2/24وتاريخ االفتتاح  6من المجموعه  36والفمره 

عن  25011برلم  21101111، ليد فى  111111.111احمد ابو المعاطى دسولى داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 التجمع االول 4مجاوره  611مماوالت عموميه وتوريدات وفى حدود المسموح بها ، بجهة : الماهره الجديده 

عن محل بيع  25015برلم  21101111، ليد فى  51111.111ابراهيم على احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 4ش  3م  5بلون 1281منظفات ، بجهة : مساكن العبد 

عن استثمار  25018برلم  21101111، ليد فى  21111.111انسى مشرلى موسى مشرلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش الفريد ارض الجنينه عزبه النخل الغربيه شمه بالدور الثالث علوى 80عمارى ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن  25041برلم  21101116، ليد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحيم  ، تاجر  -  42

اعمال تصميم وتطوير التطبيمات الخاصه بالمحمول فيما عدا االنترنت ، بجهة : مول الفيوتشر المستمبل مدينه المستمبل الهايكستب 

 مساكن الضباط الدور االول فوق االرضى

عن خدمات نمل  25063برلم  21101118، ليد فى  111111.111د ، رأس ماله ،  فهد دمحم عبد العزيز دمحم  ، تاجر فر -  43

 1شمه  14تمسيم  5وشحن ، بجهة : مساكن النيل بلون 

عن خدمات  25068برلم  21101121، ليد فى  11111.111سماح احمد كامل عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 تجمع ثالث المطاميه مساكن الزلزال 116عمار  5هاوس كيبنج ، بجهة : شمه 

عن مكتب  25016برلم  21101110، ليد فى  5111.111فام جمال وهيب تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 رحالت ، بجهة : ش احباب الرسول من ش البترول العزبه البيضاء

عن بيع  25041برلم  21101116، ليد فى  51111.111احمد اسماعيل دمحم دمحم حبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 الحى الثالث المجاوره الثالثه 2محل رلم  48اسمان ودواجن ، بجهة : بدر عماره رلم 
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عن بيع ادوات  25024برلم  21101111، ليد فى  5111.111اشرف سمير نان عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 3ش  1م  1بلون  1111ديه منزليه ، بجهة : مساكن المحمو

عن مكتب  25051برلم  21101111، ليد فى  2111111.111اسالم دمحم محسن دمحم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 الدور االرضى 1ش جسر السويس الجديده شمه  13مماوالت عامه وتوريدات عامه ، بجهة : 

عن مكتب  25051برلم  21101111، ليد فى  2111111.111، رأس ماله ،  اسالم دمحم محسن دمحم رفاعى  ، تاجر فرد  -  40

ش الشباب والرياضه امام بين الماهره بملن دمحم محسن دمحمرفاعى العريش ثانى ومواد  26مماوالت عامه وتوريدات عامه ، بجهة : 

 12653وليد برلم  2111/5/31بناء ومماوالت عامه وتوريدات عامه وتاريخ االفتتاح 

عن مكتب  25051برلم  21101111، ليد فى  2111111.111اسالم دمحم محسن دمحم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

مماوالت عامه وتوريدات عامه ، بجهة : ضاحيه السالم الرائد العربى بملن الطاب العريش بنشاط مخبز بلدى وتاريخ 

 12653وليد برلم  2116/0/26االفتتاح

عن استثمار وتسويك  25064برلم  21101118، ليد فى  11111.111الد فؤاد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن خ -  51

 61عمارى ومماوالت عامه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 الشروق 2الحى الثانى مجاوره د  31بع مر 2شمه  186، بجهة : عمارة  3402صادر  2110لسنه 

عن ورشه نجاره  25013برلم  21101110، ليد فى  51111.111يحى دمحم جالل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش االمل اسبيكو تمسيم االحالم ثانى 2للبلتات ، بجهة : هنجر 

عن مركز  25052برلم  21101111، ليد فى  111111.111فهمى اسماعيل احمد صبيح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

خدمه سيارات وتجارة كاوتش وبطاريات ، بجهة : ش اسيوط بجوار مسجد الرحمن بملن احمد سعيد احمد نمر العريش ثالث ونوع 

 11518لم وليد بر 2113/3/24النشاط مماوالت عامه وتوريدات عامه واستيراد وتصدير ومواد بناء واسمنت وتاريخ االفتتاح 

 شمال سيناء

عن كافيه ،  25011برلم  21101118، ليد فى  21111.111محمود الكاملى فاروق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش االربعين سيجال منشيه السد العالى 1بجهة : 

عن مركز  25052رلم ب 21101111، ليد فى  111111.111فهمى اسماعيل احمد صبيح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش ابو بكر الصديك تمسيم المانونين 53خدمه سيارات وتجارة كاوتش وبطاريات ، بجهة : 

عن تجارة  25011برلم  21101121، ليد فى  211111.111طارق سيد عبد الغنى سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 5تماعى سنتر الياسمين مكتب رلم لطع غيار السيارات ، بجهة : بدر الحى الخامس االسكان االج

عن  11613برلم  21101120، ليد فى  51111.111حسام الدين سامى محمود الجزيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 فدان شرق الروبيكى مدينه بدر 811المنطمه الصناعيه  46تيل فرامل ، بجهة : وحده 

عن  11613برلم  21101120، ليد فى  51111.111حسام الدين سامى محمود الجزيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

الحى المتميز الدور االرضى ونوع التجاره مماوالت وتوريدات غذائيه وتاريخ االفتتاح  1مربع  38تيل فرامل ، بجهة : عماره 

 11613وليد برلم  2111/1/28

عن تعبئه  25026برلم  21101111، ليد فى  51111.111نجيب شرلاوى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شرلاوى -  50

 النهضه السالم ثانى 2شمه  1مدخل  21بلون  1211وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : مساكن العبد 

عن بيع لطع  25028برلم  21101114، ليد فى  12111.111اشرف عميره يونس عميره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 1ش ناية على سالم مع يوسف صبرى ابو طالب الحرفيين محل رلم  1لى  6غيار سيارات مستعمله ، بجهة : 

عن  25031برلم  21101114، ليد فى  511111.111كريم طلعت احمد عصمت السادات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ش  12، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  10حدود المصرح به فيما عدا المجموعه  استيراد و تصدير وتوريدات عموميه وفى

 الجزيره التجمع الخامس



 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  25040برلم  21101111، ليد فى  51111.111صيام محمود دمحم محمود رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش زكريا سليم المركز االجتماعى 1: التوريدات والمماوالت واالعمال الهندسيه المتكامله ، بجهة 

عن بيع وتجاره  25006برلم  21101128، ليد فى  51111.111سحر دمحم ابو النور كراويه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 65الرحاب محل  0مالبس جاهزه ، بجهة : المركز التجارى مرحله 

عن ورشه  26111برلم  21101120، ليد فى  25111.111،   محمود ممدوح اسماعيل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  64

 تجميع استانلس وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش الجامعه المصريه كفر ابو صير

عن مكتب توريد  25000برلم  21101120، ليد فى  111111.111دمحم جمعه ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مساكن النيل 1تمسيم  1مدخل  11يليا ، بجهة : ع اعمال موب

عن مكتب  25053برلم  21101111، ليد فى  51111.111حنا زكى عبد النور خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش ماجرجس ش مؤسسه الزكاه 2مماوالت عموميه ، بجهة : شمه فى الدور الثانى عمار 

عن كوافير حريمى  25034برلم  21101114، ليد فى  1111.111فرد ، رأس ماله ،   سميه سالمه حسين حسن  ، تاجر -  61

 التجمع الثالث 6عماره  5، بجهة : المحليه 

عن  25801برلم  21101114، ليد فى  251111.111مؤسسه المصطفى لتجاره االخشاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجهة : ش محطه الصرف الصحى حوض المبخره المرج الجديده تجاره اخشاب وتوريدات ومماوالت عموميه ،

عن  25018برلم  21101124، ليد فى  111111.111شريف فريد دمحم ابراهيم الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

ش جالل بكير تمسيم  58مار ادارة الكافيهات والمطاعم والفرنشايز وتوريد المواد الخام واالغذيه المجمده والغير مجمده ، بجهة : ع

 التجارين الدور االرضى

عن بيع مالبس  25048برلم  21101111، ليد فى  21111.111طارق محمود على سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مساكن الجمهوريه 2مدخل  04بلون  1جاهزه دون المالبس العسكريه واكسسواراتها ، بجهة : محل دور ارضى رلم 

عن تجاره  25058برلم  21101111، ليد فى  51111.111عد بدوى ابو الماسم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  س -  11

 بمشروع مدينه الجلود بالروبيكى k11جلود نيئه بالعموله ، بجهة : بدر عنبر 

عن توريدات  25061برلم  21101118، ليد فى  25111.111ثريا هاشم زكى هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 2شمه  3مدخل  3بلون  2عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : الدلتا 

عن دباغه جلود ،  25012برلم  21101118، ليد فى  51111.111سيد حسن سيد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الف مشروع مدينه الجلود الروبيكى 3بجهة : بدر عنبر 

عن  25011برلم  21101118، ليد فى  11111.111ضيل عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى صالح عبد الف -  14

 فدان 811المنطمه الصناعيه  158تصنيع وتمطيع وجلى الجرانيت والرخام ، بجهة : بدر المطعه 

عن  25011برلم  21101118، ليد فى  11111.111مصطفى صالح عبد الفضيل عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

العاشر من رمضان ونوع التجاره  04االردنيه وحدة  4تصنيع وتمطيع وجلى الجرانيت والرخام ، بجهة : اسواق الجمله مرحله 

 6634وليد برلم  2118/11/28توريدات عموميه وتسويك عمارات وتاريخ االفتتاح 

عن اعمال  25802برلم  21101113فى  ، ليد 251111.111عمر صابر عمر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 التشطيبات والتوريدات العموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش دمحم يوسف تمسيم اوالد عامر

عن  25038برلم  21101116، ليد فى  51111.111مجدى عبد اللطيف على حسن واصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شمه -ش ربيع دمحم شعيب من ش حسين الطباخ عزبه النخل  1بجهة :  توريدات عموميه فى حدود المصرح به ،

عن  25804برلم  21101113، ليد فى  51111.111عصام عبد الرحيم اسماعيل اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 2شمه  1ل مدخ 12بلون  1التوريدات العموميه وتجاره مستلزمات السيارات فى حدود المصرح به ، بجهة : اطلس 



 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 استثمار  25808برلم  21101114، ليد فى  11111.111احمد دمحم جميل احمد غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 الحى الثالث غرب م الشروق غرفه ادارى 58عمارى وادارة مشروعات فى حدود المصرح به ، بجهة : ق 

عن  25086برلم  21101125، ليد فى  41111.111، رأس ماله ،   خالد عبد هللا دمحم مصلحى ابو سنة  ، تاجر فرد -  81

 الحى االول التجمع الخامس 5توريدات عموميه ، بجهة : فيال 

عن توريدات  25056برلم  21101111، ليد فى  11111.111مارى ابراهيم حنا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 البخارى من جمال عبد الناصرش االمام  55فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن مماوالت  26113برلم  21101131، ليد فى  21111.111اسماعيل جالل خليفه كريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ش  عبد المعتمد مدينه االزهار 6عموميه ، بجهة : 

عن صيانه  26111برلم  21101131، ليد فى  51111.111محمود جالل لبيب رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 من ش االربعين 116ش  0وتركيب المصاعد ، بجهة : عمار 

عن توريد مواد  26118برلم  21101131، ليد فى  21111.111محمود دمحم دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 بى الحى المتميز فيالت 168غذائيه وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : بدر بدروم بالعمار 

عن  25801برلم  21101112، ليد فى  111111.111السيد عادل السيد عليوه الفحل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 معرض معدات تشغيليه ، بجهة : ارض الدواجن ش الرشاح من ش العشرى

عن  25801برلم  21101112، ليد فى  111111.111السيد عادل السيد عليوه الفحل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

معرض معدات تشغيليه ، بجهة : له محل رئيسى اخر بالعنوان ابو زعبل البلد ش شرق السكه الحديد لليوبيه ملن ايمن السيد عليوه 

 غرفه المليوبيه 11152د برلم بنشاط / مماوالت عموميه وتوريدات ولي

عن سوبر  25088برلم  21101125، ليد فى  0111.111وائل محمود السيد دمحم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 4محل رلم  400م عماره رلم  111ماركت ، بجهة : اسكان الشباب 

عن  25805برلم  21101113، ليد فى  11111.111احمد رمضان عبد الحميد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 2شمه  3مدخل  21بلون  1توريد لطع غيار سيارات جديده ، بجهة : اطلس 

عن توريد لطع  25012برلم  21101114، ليد فى  11111.111مدحت مجدى كمال صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 نهضهال 4شمه  18ب  1111غيار سيارات ، بجهة : م اسكندريه 

عن مماوالت  25081برلم  21101125، ليد فى  111111.111مفدى ماهر مكين زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 المجاوره الثانيه الحى االول 61واستثمار عمارى ، بجهة : بدر ق 

عن صيدليه ، بجهة :  25005برلم  21101128، ليد فى  5111.111صيدليه د / اسطفانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 2ش الدكتور عمرو السيد من ش الخمسين تمسيم ابو رجيله النزهه الجديده   32عماره 

عن كوافير حريمى ،  25030برلم  21101116، ليد فى  21111.111غزوى انور عدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 دور ارضى مول بانوراما مدينه الشروق  A 46بجهة : محل 

عن مماوالت  25013برلم  21101114، ليد فى  11111.111ناجى سالم بطرس عبد النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 ش احمد ابن حنبل من ش جمال عبد الناصر 48، بجهة : 

تسويك عن  26112برلم  21101131، ليد فى  5111.111دمحم عالء متولى بسيونى عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

عمارى واعمال سمسره والوكاله لحساب الغير فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص 

 الحى الرابع التجمع الخامس 6شمه  411الالزمه ، بجهة : 

عن كافيه ، بجهة :  25015برلم  21101110، ليد فى  5111.111احمد منتصر دمحم مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 3ج  5بالدور االرضى مول بدر مجاورة  0محل  12بدر لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع منتجات  25021برلم  21101111، ليد فى  5111.111ريهام مصباح دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 3منطمه الصناعات الصغيره المطاميه التجمع  60البان ، بجهة : ق 

عن مماوالت عامه  25022برلم  21101111، ليد فى  51111.111دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مؤمن احمد  -  01

 مدينه الشروق 5شمه  21وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : المنطمه السادسه المجاوره االولى ع 

عن سروجى  25888برلم  21101112فى  ، ليد 5111.111احمد رمضان سيد عنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  08

 بلون ى مدينه الحرفيين 161سيارات ، بجهة : لطعه 

عن تحضير  25016برلم  21101111، ليد فى  11111.111محمود زنمور حسن حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 رحبامركز خدمات التجمع الخامس مول م 65- 64وجبات سريعه ، بجهة : الماهرة الجديدة 

عن ورشه تجهيز  25014برلم  21101111، ليد فى  5111.111سماء حسن محمود عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش حسنى حسين كفر ابو صير 5صدادات حديد وتوريد المطبات الغراض النشاط فمط ، بجهة : 

عن ورشه تجهيز  25014برلم  21101111د فى ، لي 5111.111سماء حسن محمود عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ش خلوص المنيل الماهره ونوع التجاره توريدات عموميه وتاريخ  5صدادات حديد وتوريد المطبات الغراض النشاط فمط ، بجهة : 

 جنوب 14561وليد برلم  2111/6/14االفتتاح 

عن تصنيع  25060برلم  21101121، ليد فى  51111.111دمحم سعد الدين السيد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لطعه الصناعات الصغيره بالمنطمه الصناعيه طريك المطاميه العين السخنه 485مستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه ، بجهة : ق 

ن تصنيع ع 25060برلم  21101121، ليد فى  51111.111دمحم سعد الدين السيد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

المعادى ونوع التجاره  23شمه  6116مستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه ، بجهة : مشروع الشركة المصريه والكويتيه عمارة 

 جنوب 50821وليد برلم  2111/1/1االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه وتاريخ االفتتاح 

عن مماوالت عامه  26115برلم  21101131، ليد فى  5111.111  دمحم دمحم ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  114

 متر متر الشروق 111اسكان مبارن  351وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : عماره 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم  21101118،ليدت فى  211111.111ه مطاعم ومماهى   ،رأس مالها   باهى السيد وشريكته   شركة  ،  تشغيل وادار -  1

بالمطاع االول  112و  111بسلفر ستار مول لطعه رلم  113، عن تشغيل واداره مطاعم ومماهى ، بجهة : محل رلم  25018

 الحى السكنى بشارع التسعين

عموميه وصيانه صناديك السيارات المبردة وغرف التبريد عمرو حسيب وشريكه   شركة  ،  خدمات التبريد والتوريدات ال -  2

المركزيه وتجهيز الكرفانات وصيانه وتوريد وتركيب معدات المطابخ المركزيه  فى حدود المصرح به   ،رأس مالها   

، عن خدمات التبريد والتوريدات العموميه وصيانه صناديك السيارات  25880برلم  21101112،ليدت فى  10011.111

المبردة وغرف التبريد المركزيه وتجهيز الكرفانات وصيانه وتوريد وتركيب معدات المطابخ المركزيه  فى حدود المصرح به ، 

 ش العبور مدينه االندلس عزبه النخل الشرليه 1بجهة : 

افه انواعها وخدماتها   ياسر النجار وشركاه   شركة  ،  اداره المشروعات العماريه وتشغيل وصيانه المنشات والمبانى بك -  3

، عن اداره المشروعات العماريه وتشغيل وصيانه المنشات  25011برلم  21101110،ليدت فى  51111.111،رأس مالها   

 أ الدور االرضى الحى الرابع التجمع الخامس 248والمبانى بكافه انواعها وخدماتها ، بجهة : 

( مجدى السعدنى وشركاه   شركة  ،   توريد وتوزيع معدات البناء والتشييد والطرق الشركة الوطنيه لالليات والمعدات )اليات -  4

واالليات الثميله ومستلزماتها من ملحمات ومكونات ولطع الغير وتوريد وتوزيع خطوط انتاج مواد البناء ومايلزمها من ملحمات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مشروعات خدمه البيئه  -عدات المبيئه سلفا وما يلزمها انشاء مركز الخدمه والصيانه واالصالح لجميع الم -ومكونات ولطع غيار 

 -مشروعات الطاله المتجددة ومايلزما من معدات وخامات -بجميع انواعها ومايلزم النشاط من اجزاء ومكونات ومعدات ومواد خام 

 21101111ليدت فى ، 2111111.111تمثيل الشركات االجنبيه المنتجه او العامله فى كل ما سبك فى مصر   ،رأس مالها   

، عن توريد وتوزيع معدات البناء والتشييد والطرق واالليات الثميله ومستلزماتها من ملحمات ومكونات ولطع الغير  25055برلم 

انشاء مركز الخدمه والصيانه واالصالح  -وتوريد وتوزيع خطوط انتاج مواد البناء ومايلزمها من ملحمات ومكونات ولطع غيار 

مشروعات خدمه البيئه بجميع انواعها ومايلزم النشاط من اجزاء ومكونات ومعدات ومواد  -دات المبيئه سلفا وما يلزمها لجميع المع

تمثيل الشركات االجنبيه المنتجه او العامله فى كل ما سبك فى  -مشروعات الطاله المتجددة ومايلزما من معدات وخامات -خام 

 التجمع االول الدور االرضى 12/  11جاوره م 12118منطمه  8مصر ، بجهة : فيال 

الشركة الوطنيه لالليات والمعدات )اليات( مجدى السعدنى وشركاه   شركة  ،  ومن خالل مشروعات مشتركه بنظام دائمه او  -  5

نشاط الدخول فى شركات عمل دائمه او مؤلته مع الجهات العامه والخاصه فى اى مجال يخدم  - BOOT / BOTمؤلته بنظام 

واستيراد خطوط انتاج مواد البناء وما يلزمها من ملحمات  6من المجموعه  36والفمره  10االستيراد فيما عدا المجموعه  -الشركة 

ومكونات ولطع غيار ومعدات البناء والتشييد والطرق واالليات الثميله ومايلزمها من ملحمات ولطع غيار واالطارات والبطاريات 

، عن ومن خالل مشروعات مشتركه  25055برلم  21101111،ليدت فى  2111111.111،رأس مالها    والزيوت المعدنيه 

الدخول فى شركات عمل دائمه او مؤلته مع الجهات العامه والخاصه فى اى مجال  - BOOT / BOTبنظام دائمه او مؤلته بنظام 

واستيراد خطوط انتاج مواد البناء وما يلزمها  6من المجموعه  36والفمره  10االستيراد فيما عدا المجموعه  -يخدم نشاط الشركة 

من ملحمات ومكونات ولطع غيار ومعدات البناء والتشييد والطرق واالليات الثميله ومايلزمها من ملحمات ولطع غيار واالطارات 

 الدور االرضىالتجمع االول  12/  11مجاوره  12118منطمه  8والبطاريات والزيوت المعدنيه ، بجهة : فيال 

،ليدت  111111.111دمحم صالح الدين عبد الحميد وشريكه   شركة  ،  تصميمات هندسيه وتوريدات وكاله   ،رأس مالها    -  6

 B11التجمع االول غرفه  11البنفسج  186، عن تصميمات هندسيه وتوريدات وكاله ، بجهة : فيال  25003برلم  21101125فى 

& B11  الدور االرضى 

حاتم دمحم ابو العال وشريكه   شركة  ،  تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه واالعشاب الطبيه  -  1

،ليدت فى  11511.111والمستلزمات الطبيه والبان االطفال والتصدير والتصنيع لدى الغير والتوكيالت التجاريه   ،رأس مالها   

توزيع مستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه واالعشاب الطبيه والمستلزمات الطبيه ، عن تجارة و 25085برلم  21101125

 المجاوره الثامنه التجمع االول 513والبان االطفال والتصدير والتصنيع لدى الغير والتوكيالت التجاريه ، بجهة : 

والمكمالت الغذائيه واالجهزه الطبيه والتشخيصيه  هشام حسن و دمحم البسيونى وشريكهما   شركة  ،   توزيع االدويه البيطريه -  8

والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل وتصنيع المكمالت الغذائيه واالغذيه الطبيه والبان االطفال ومستحضرات التجميل 

، عن  25081برلم  21101124،ليدت فى  511111.111والمستحضرات الطبيه لدى الغير والتوكيالت التجاريه  ،رأس مالها   

توزيع االدويه البيطريه والمكمالت الغذائيه واالجهزه الطبيه والتشخيصيه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل وتصنيع 

المكمالت الغذائيه واالغذيه الطبيه والبان االطفال ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبيه لدى الغير والتوكيالت التجاريه ، 

 بالدور الثالث 4اسكان عائلى شمه  0مع االول مجاورة التج 168بجهة : 

يسرى دمحم دمحم حميد وشريكه   شركة  ،  جميع اعمال التوريدات العموميه والمماوالت العموميه فى حدود المصرح به   ،رأس  -  0

والت العموميه فى حدود ، عن جميع اعمال التوريدات العموميه والمما 25803برلم  21101113،ليدت فى  51111.111مالها   

 الشهير بالبرج من ش العشرين خلف حديمه بدر 140ش  11المصرح به ، بجهة : العمار 

ياسين حسين ابراهيم وشريكه احمد دمحم سيف االسالم   شركة  ،  توريدات عموميه من انابيب ومواسير   ،رأس مالها    -  11

بالدور  1توريدات عموميه من انابيب ومواسير ، بجهة : شمه ، عن  25884برلم  21101111،ليدت فى  251111.111

 حى الياسمين 251االرضى على لطعه االرض 

مصطفى صيام وشركاه   شركة  ،  صالون حالله ومركز تجميل والعنايه بالبشره دون اجراء العمليات الجراحيه  ،رأس  -  11

لون حالله ومركز تجميل والعنايه بالبشره دون اجراء ، عن صا 25054برلم  21101111،ليدت فى  5111.111مالها   

 ش ابو بكر الصديك 23العمليات الجراحيه ، بجهة : 

عماد صفوت و دمحم حسن   شركة  ،  منفذ بيع منتجات البجيت للحويات والمخبوزات وعرض منتجات االلبان فانيال   ،رأس  -  12

، عن منفذ بيع منتجات البجيت للحويات والمخبوزات وعرض  25080برلم  21101125،ليدت فى  111111.111مالها   

 بالبدروم مول بانوراما الشروق مدينه الشروق 15،  14منتجات االلبان فانيال ، بجهة : محالت 



 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

شركة هانى صبحى وشريكه   شركة  ،  توريدات عموميه ومماوالت وتجارى االثاث بجميع انواعها واعمال الديكور    -  13

، عن توريدات عموميه ومماوالت وتجارى االثاث بجميع  25043برلم  21101116،ليدت فى  111111.111لها   ،رأس ما

 انواعها واعمال الديكور ، بجهة : ش المركز االجتماعى بجوار مسجد طعيمه

 21101124دت فى ،لي 11111.111اسامه بيومى وشريكه   شركة  ،  استثمار عمارى واداره مشروعات   ،رأس مالها    -  14

 التجمع االول 5البنفسج  182، عن استثمار عمارى واداره مشروعات ، بجهة : فيال  25011برلم 

،ليدت  111111.111محسن فوزى موسى وشريكه   شركة  ،  تصنيع النتجات الجلديه واالحذيه الرياضيه   ،رأس مالها    -  15

ارض البركه تمسيم  13جلديه واالحذيه الرياضيه ، بجهة : ش السويس ق ، عن تصنيع النتجات ال 25011برلم  21101114فى 

 ابو العز

احمد فاروق وشريكه   شركة  ،  توزيع واضافات االعالف والمخصبات الزراعيه والتصدير والتوكيالت التجاريه   ،رأس  -  16

ف والمخصبات الزراعيه والتصدير ، عن توزيع واضافات االعال 25001برلم  21101120،ليدت فى  10111.111مالها   

 اسكان الشباب الشروق 2شمه  160والتوكيالت التجاريه ، بجهة : عماره 

احمد يوسف وشريكه   شركة  ،   تشغيل وتشكيل وتركيب المعادن والتوريدات العموميه فى حدود المصرح به   ،رأس مالها    -  11

تشغيل وتشكيل وتركيب المعادن والتوريدات العموميه فى حدود  ، عن 26114برلم  21101131،ليدت فى  111111.111

 ش عبده عبد الممصود من ش الخمسين 21المصرح به ، بجهة : 

ندى حمدى دمحم وشركائها   شركة  ،  توريدات االدوات الكهربائيه ومعدات حمايه مهنيه والصيانه الهندسيه   ،رأس مالها    -  18

، عن توريدات االدوات الكهربائيه ومعدات حمايه مهنيه والصيانه الهندسيه ،  25083برلم  21101125،ليدت فى  15111.111

 مساكن الجيزه المطاميه 56بجهة : عمارة 

،ليدت فى  51111.111محمود على محمود وشريكه   شركة  ،  اداره وتشغيل المطاعم والكافيهات   ،رأس مالها    -  10

محليه  2مستمبل  42الدور االرضى عماره  1ره وتشغيل المطاعم والكافيهات ، بجهة : شمه ، عن ادا 25800برلم  21101114

 المطاميه 4

 31111.111خالد دمحم على الشيخ وشريكه   شركة  ،  اعداد تصميمات المالبس وتصويرها وتوزيعها   ،رأس مالها    -  21

ش  1عمارة  4شمه  2وتصويرها وتوزيعها ، بجهة : الدور  ، عن اعداد تصميمات المالبس 25042برلم  21101116،ليدت فى 

 اكتوبر 6

طارق دمحم احمد وشريكه   شركة  ،  تصنيع لدى الغير لالدويه البشريه والبيطريه والمستلزمات الطبيه و مستحضرات  -  21

طبيه واالسمده بانواعها والمبيدات التجميل والمكمالت الغذائيه واالغذيه الطبيه واالمصال واللماحات والمطهرات والمحاليل ال

من المجموعه  36و الفمره  10والمنظفات واضافات االعالف السائله والبودريه وخاماتها واالستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 

برلم  21101125،ليدت فى  2111111.111والتوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه فى حدود المصرح به   ،رأس مالها    6

، عن تصنيع لدى الغير لالدويه البشريه والبيطريه والمستلزمات الطبيه و مستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه  25082

واالغذيه الطبيه واالمصال واللماحات والمطهرات والمحاليل الطبيه واالسمده بانواعها والمبيدات والمنظفات واضافات االعالف 

والتوكيالت التجاريه  6من المجموعه  36و الفمره  10ا واالستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه السائله والبودريه وخاماته

المنطمه الترفيهيه  1الطابك تحت االرضى ميراج مول  111والتوريدات العموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : الوحده رلم 

 التجمع االول

مدرسه طالئع الرضوان )التعليم االساسى فمط عربى فمط(  ،رأس مالها   شركة سيد لاسم وشركاه   شركة  ،  انشاء  -  22

، عن انشاء مدرسه طالئع الرضوان )التعليم االساسى فمط عربى فمط( ، بجهة  25885برلم  21101111،ليدت فى  4111.111

 خلف مطحن الكوثر مدينه الكوثر 48: ق 

المماوالت العموميه والمتكامله والتصميمات الهندسية واالشراف الهندسى  وليد دمحم عوض هللا الباز وشركاه   شركة  ،  -  23

والتنفيذ واالستثمار العمارى ورصف وتمهيد الطرق ومماوالت شبكات الرى والصرف الصحى وتوريد كافه مواد البناء وتوريد 

عماله الداخليه   ،رأس مالها   مستلزمات رصف وتمهيد الطرق وازاله ونمل مخلفات الحفر وجميع انواع الحفر وتوريد ال

، عن المماوالت العموميه والمتكامله والتصميمات الهندسية واالشراف  25010برلم  21101118،ليدت فى  111111.111

الهندسى والتنفيذ واالستثمار العمارى ورصف وتمهيد الطرق ومماوالت شبكات الرى والصرف الصحى وتوريد كافه مواد البناء 



 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

 32زمات رصف وتمهيد الطرق وازاله ونمل مخلفات الحفر وجميع انواع الحفر وتوريد العماله الداخليه ، بجهة : شمه وتوريد مستل

 مدينه الرحاب 115مجموعه  11دور ثالث عمار 

الجراحيه    منار مصطفى السعيد وشريكتها   شركة  ،  التمنيات الحديثه للعنايه بالبشره والمايكروبليدنج فيما عدا العمليات -  24

، عن التمنيات الحديثه للعنايه بالبشره والمايكروبليدنج فيما عدا  25012برلم  21101121،ليدت فى  21111.111،رأس مالها   

 التسعين الشمالى خلف مستشفى الجوى بمنطمه التجمع االول لسم ثان 214برلم   CMCالعمليات الجراحيه ، بجهة : مبنى 

ليمان وشركاه   شركة  ،  تمديم ماكوالت ومشروبات وتوريدها فيما عدا الحكوليات   ،رأس مالها   عمرى احمد دمحم س -  25

، عن تمديم ماكوالت ومشروبات وتوريدها فيما عدا الحكوليات ، بجهة :  25801برلم  21101112،ليدت فى  21111.111

 دمات مول مرحبا التجمع الخامسمركز خ 65/  64الدور االرضى المركز التجارى لطعه رلم  55محل رلم 

دمحم حسنى وشريكه   شركة  ،  االستشارات والدراسات الجيولوجيه والتعدنيه واجراء باستخدام ماكينات الحفر واعمال  -  26

ر المساحه واستشارات تركيبات المصانع وخدمات الصناعات التعدينيه مماوالت وتوريد مواد البناء وتوريد المواد الخام والتصدي

،ليدت  1111111.111،رأس مالها      2110لسنه  3416صادر  2110لسنه  61الخامات والكلنكر واالسمنت موافمه امنيه رلم 

، عن االستشارات والدراسات الجيولوجيه والتعدنيه واجراء باستخدام ماكينات الحفر واعمال  25066برلم  21101121فى 

ات الصناعات التعدينيه مماوالت وتوريد مواد البناء وتوريد المواد الخام والتصدير المساحه واستشارات تركيبات المصانع وخدم

مول التجمع  1دانا  215، بجهة : مكتب  2110لسنه  3416صادر  2110لسنه  61الخامات والكلنكر واالسمنت موافمه امنيه رلم 

 الخامس

طبيه واالجهزه التعويضيه وتوريدها والتصدير والتوكيالت اسامه خالد حسين وشريكه   شركة  ،  تجارة المستلزمات ال -  21

، عن تجارة المستلزمات الطبيه واالجهزه  25011برلم  21101121،ليدت فى  21111.111التجاريه   ،رأس مالها   

ول ذا كورنر بم 1/  1التعويضيه وتوريدها والتصدير والتوكيالت التجاريه ، بجهة : مكتب ادارى بالدور الثانى رلم اس دبلو 

 م الشماليه التجمع االول 4االدارى بشارع محور السادات ق 

كريم فؤاد وشركاه   شركة  ،   التوريدات العموميه فى االجهزه الطبيه ومستلزماتها وصيانه واصالح االجهزه الطبيه  -  28

، عن التوريدات  25061برلم  21101121،ليدت فى  21111.111وتجهيز المستشفيات فيما عدا االدويه   ،رأس مالها   

العموميه فى االجهزه الطبيه ومستلزماتها وصيانه واصالح االجهزه الطبيه وتجهيز المستشفيات فيما عدا االدويه ، بجهة : الماهره 

 ج جنوب االكاديميه التجمع الخامس الدور االرضى 81الجديده ق 

 ــــــــــــــــــــــ    

 أفراد  تعديالت السجل التجارى  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21101113، وفى تاريخ    21218حسام خلف خليفه عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101113، وفى تاريخ    0821شريف حسن مصطفى السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 امر محو لترن التجاره



 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 محو/شطب    21101114، وفى تاريخ    21146طارق فتحى عبد اللطيف دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 التجارهالسجل  امر محو لترن 

تم محو/شطب السجل  امر    21101114، وفى تاريخ    15434عادل سعد عبدهللا دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 محو لترن التجاره

تم    21101118، وفى تاريخ    10410عبد المنصف عبد المنصف عبد المعطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 جل  امر محو لترن التجارهمحو/شطب الس

تم محو/شطب السجل  امر    21101110، وفى تاريخ    13313محمود على دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 محو لترن التجاره

السجل  امر  تم محو/شطب   21101111، وفى تاريخ    1115اسامه حمدان دمحم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101111، وفى تاريخ    21641عمرو هشام فتحى محمود سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 8

 السجل  امر محو لترن التجاره

م محو/شطب السجل  امر ت   21101115، وفى تاريخ    16264عادل فوزى حنا حنين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 0

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تاريخ    14111شادى سمير لويس رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21101116، وفى تاريخ    8442احمد على عبد الرسول  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تاريخ    23133نبيل شاكر ابراهيم سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 امر محو لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21101124، وفى تاريخ    8413عيسى سعيد غالى سعيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 امر محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب    21101125، وفى تاريخ    25111رحاب سمير عبد الجواد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101125، وفى تاريخ    21288ابراهيم حسن محمود ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 السجل  امر محو للتولف النهائى عن النشاط

تم محو/شطب السجل     21101128، وفى تاريخ    21880هانى حسن حسنى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101128، وفى تاريخ    21012سبك ليده برلم : فرحات دمحم جاد الرب دمحم موسى  ،  تاجر فرد  ،     - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101120، وفى تاريخ    24811محمود سلطان دمحم ابو عاليه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 18

 السجل  امر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تاريخ    24311فرد  ،  سبك ليده برلم :  كريم على مرشدى عبد هللا  ،  تاجر   - 10

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تاريخ    25461شادى جمال بدوى منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 لترن التجاره



 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 محو/شطب السجل     21101131، وفى تاريخ    15161د  ،  سبك ليده برلم : سامى سعيد كمال بكرى  ،  تاجر فر   - 21

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101131، وفى تاريخ    16131احمد شعبان شعبان البسطويسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101131، وفى تاريخ    23151رودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : سارة خالد محمود البا   - 23

 السجل  امر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ل رأس المال , وصف التأشير:   تم تعدي  21101111وفي تاريخ ،   4138صيدليه سوزان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   111111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101113وفي تاريخ ،   25154احمد صبرى احمد عبد الوهاب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101113وفي تاريخ ،   11553منصور صادق دمحم ايوب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف تم تعديل   21101114وفي تاريخ ،   16533دمحم عوض هالل لاسم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   1111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   16454محمود سيد عبد العال سيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   25111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101111وفي تاريخ ،   24440د عبد الناصر على عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احم -  6

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101111وفي تاريخ ،   11265حسين سعيد خليفه عبد العزيز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     21101111وفي تاريخ ،   1246احمد ياسين دمحم مطر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  8

 جنيه   511111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   11042فاطمه عبد العال منصور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  0

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف  تم تعديل  21101111وفي تاريخ ،   18236سامح ثابت بحيره سعيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   18236سامح ثابت بحيره سعيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   18631مجد فاروق امجد ملن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ا -  12

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

س المال , وصف تم تعديل رأ  21101111وفي تاريخ ،   10888دياب حامد دياب المجاهد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   10888دياب حامد دياب المجاهد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101111وفي تاريخ ،   23112لدين يوسف عفيفى عنانى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عالء ا -  15

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدي  21101114وفي تاريخ ،   21116هشام رشدى سيد احمد خطاب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101114وفي تاريخ ،   16341دمحم رزق دمحم فايد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   2111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101114وفي تاريخ ،   21621وائل لاسم حامد احمد فرحات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  18

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , وصف تم ت  21101116وفي تاريخ ،   11116رضا تمى خليل غطاس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  10

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   0261كريم صبحى جرجس اسعد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101111وفي تاريخ ،   25522ر عبد الراضى فهمى احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عم -  21

 جنيه   1111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   8884ابراهيم احمد دمحم عبد الرحيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101111وفي تاريخ ،   8884ابراهيم احمد دمحم عبد الرحيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 يه جن  51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101118وفي تاريخ ،   22811دمحم على عبد الوهاب دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   1111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101118وفي تاريخ ،   15488فوزى صابر على عبد الراضى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101122وفي تاريخ ،   25664بدر صابر مخيمر حامدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21101124وفي تاريخ ،   24141بيتر انصار بشاره عبد الشهيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21101124، وفي تاريخ   1181احمد دمحم العدل فهمى حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  28

 جنيه   2111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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 تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  14123دمحم عوض الضوى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 ش مسجد نور االسالم 2الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

عديل العنوان , تم ت 21101111وفي تاريخ  11231دمحم فتحى عبد المطلب عبد الملن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 كفر الباشا مؤسسه الزكاه  61وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح لطعه رلم 

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  25883عبد العظيم عبد الحكيم عبد العظيم دمحم سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 الدور الثالث  18ش  13هـ بلون العنوان , وصف الـتأشير:   ، مساكن النيل 

تم تعديل العنوان , وصف  21101112وفي تاريخ  8115عثمان حسين منصور سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 نموذج ت  6بلون  14الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح مشروع الجمعيه مدينه السالم رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101112وفي تاريخ  25881د ،  سبك ليده برلم    ايهاب سمير شفيك جرجس ، تاجر فر -  5

 فدان شباب مدينه بدر  251المنطمه الصناعيه  42الـتأشير:   ، لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101112وفي تاريخ  25881ايهاب سمير شفيك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

من  36والفمره  10حاره فايده من ش الجمهوريه عابدين ونوع التجاره االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  أ 6الـتأشير:   ، 

 جنوب الماهره 60128وليد برلم  2116/2/24وتاريخ االفتتاح  6المجموعه 

العنوان , وصف  تم تعديل 21101112وفي تاريخ  25888احمد رمضان سيد عنتر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 بلون ى مدينه الحرفيين  161الـتأشير:   ، لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101112وفي تاريخ  25801السيد عادل السيد عليوه الفحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  8

ملن ايمن السيد عليوه بنشاط / مماوالت الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بالعنوان ابو زعبل البلد ش شرق السكه الحديد لليوبيه 

 غرفه المليوبيه 11152عموميه وتوريدات وليد برلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101112وفي تاريخ  25801السيد عادل السيد عليوه الفحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  0

 الـتأشير:   ، ارض الدواجن ش الرشاح من ش العشرى

تم تعديل العنوان , وصف  21101112وفي تاريخ  25183بد هللا السيد عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ع -  11

 مول دولفين الند المحور المركزى  41اكتوبر وحده رلم د  6الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  21101113وفي تاريخ  22611يده برلم    ماجده دمحم عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 النهضه السالم ثان  1شمه  1مدخل  5بلون  1181الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح مساكن العبد 

نوان , تم تعديل الع 21101113وفي تاريخ  25804عصام عبد الرحيم اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 2شمه  1مدخل  12بلون  1وصف الـتأشير:   ، اطلس 

تم تعديل العنوان ,  21101113وفي تاريخ  22861حسام الدين مصطفى كامل عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

برلم بتاريخ  /  /    ش مصر اللطيران النزهه الجديده اودع 1312مربع  31وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع على عنوان عمار رلم 

 برلم دائم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101113وفي تاريخ  16534راندا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 ش الخطيب مدينه الخطيب بهتيم شبرا الخيمه اودع برلم   بتاريخ  برلم دائم 3، اضافه فرع 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101113وفي تاريخ  25514لنجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم احمد ا -  15

 ش مظهر عاشور من ش دمحم نجيب  2، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101113وفي تاريخ  25802عمر صابر عمر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ف تمسيم اوالد عامر الـتأشير:   ، ش دمحم يوس



 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 تعديل العنوان ,  21101113وفي تاريخ  25805احمد رمضان عبد الحميد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 2شمه  3مدخل  21بلون  1وصف الـتأشير:   ، اطلس 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25012مدحت مجدى كمال صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  18

 النهضه  4شمه  18ب  1111الـتأشير:   ، م اسكندريه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25013ناجى سالم بطرس عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

 ش احمد ابن حنبل من ش جمال عبد الناصر  48الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25806 على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم مصطفى دمحم -  21

 ش دمحم عبد الرسول من سيد حماده محل باالرضى  2الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  16533دمحم عوض هالل لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 تمسيم االباصيرى ش حليمه السعديه المهاجرين طبما للبطاله الضريبيه  12لـتأشير:   ، تصحيح عنوان الممر الرئيسى ليصبح لطعه ا

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  24523عمرو على السيد سبله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 المعراج العلوى المعادى 23بالعمار  1.2ر بالعنوان المحلين رلم الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخ

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25808احمد دمحم جميل احمد غازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 الحى الثالث غرب م الشروق غرفه ادارى  58الـتأشير:   ، ق 

تم تعديل العنوان ,  21101114وفي تاريخ  25801خشاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مؤسسه المصطفى لتجاره اال -  24

 وصف الـتأشير:   ، ش محطه الصرف الصحى حوض المبخره المرج الجديده

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  25011احمد ابو المعاطى دسولى داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 التجمع االول  4مجاوره  611الـتأشير:   ، الماهره الجديده  وصف

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25014سماء حسن محمود عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 جنوب  14561ليد برلم و 2111/6/14ش خلوص المنيل الماهره ونوع التجاره توريدات عموميه وتاريخ االفتتاح  5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25014سماء حسن محمود عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ش حسنى حسين كفر ابو صير  5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25016محمود زنمور حسن حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  28

 مركز خدمات التجمع الخامس مول مرحبا 65- 64الـتأشير:   ، الماهرة الجديدة 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25015ابراهيم على احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  20

 4ش  3م  5بلون 1281الـتأشير:   ، مساكن العبد 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  10208احمد السيد دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

  1لم التجمع الخامس شمه ر 1النرجس  111الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان االتى / 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101111وفي تاريخ  16611دمحم احمد دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ش ابراهيم الخليل لباء  31، 

وصف تم تعديل العنوان ,  21101118وفي تاريخ  21116هشام رشدى سيد احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

  6شمة  1مدخل  11الـتأشير:   ، مساكن الزاويه الحمراء بلون 

تم تعديل العنوان , وصف  21101118وفي تاريخ  25011محمود الكاملى فاروق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 ش االربعين سيجال منشيه السد العالى  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101118وفي تاريخ  25011ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى صالح عبد الفضيل عفيف -  34

 فدان  811المنطمه الصناعيه  158وصف الـتأشير:   ، بدر المطعه 



 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 تعديل العنوان ,  21101118وفي تاريخ  25011مصطفى صالح عبد الفضيل عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

العاشر من رمضان ونوع التجاره توريدات عموميه وتسويك  04االردنيه وحدة  4ير:   ، اسواق الجمله مرحله وصف الـتأش

  6634وليد برلم  2118/11/28عمارات وتاريخ االفتتاح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101118وفي تاريخ  25012سيد حسن سيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 الف مشروع مدينه الجلود الروبيكى  3ير:   ، بدر عنبر الـتأش

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101110وفي تاريخ  25013يحى دمحم جالل احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ش االمل اسبيكو تمسيم االحالم ثانى  2، هنجر 

تم تعديل العنوان , وصف  21101110وفي تاريخ  25015ك ليده برلم    احمد منتصر دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سب -  38

 3ج  5بالدور االرضى مول بدر مجاورة  0محل  12الـتأشير:   ، بدر لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101110وفي تاريخ  25016فام جمال وهيب تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  30

 اب الرسول من ش البترول العزبه البيضاء الـتأشير:   ، ش احب

تم تعديل العنوان ,  21101110وفي تاريخ  25014نجالء ابراهيم عبد المنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 بالدور االرضى  2اطلس  2بالدور االول سوق رلم  2وصف الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25023فرد ،  سبك ليده برلم     ميالد يعموب حبيب يوسف ، تاجر -  41

 الـتأشير:   ، ش مسجد الحك بجوار احمد فاروق 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25018انسى مشرلى موسى مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 جنينه عزبه النخل الغربيه شمه بالدور الثالث علوى ش الفريد ارض ال 80الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101111وفي تاريخ  25022مؤمن احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 مدينه الشروق  5شمه  21، المنطمه السادسه المجاوره االولى ع 

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  25010ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمرو احمد عزت دمحم الجداو -  44

 شمه  -ش الشيخ دمحم النشرتى جنوب االكاديميه التجمع الخامس  111وصف الـتأشير:   ، فيال 

العنوان , وصف تم تعديل  21101111وفي تاريخ  25021ريهام مصباح دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

  3منطمه الصناعات الصغيره المطاميه التجمع  60الـتأشير:   ، ق 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  18236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 مدينه العبور المنطمه الصناعيه  21134ب  8الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  18236ه سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح ثابت بحير -  41

 ش مرزا الدور الرابع وكاله البلح بوالق ابو العال  16الـتأشير:   ، 

 تم تعديل العنوان , 21101111وفي تاريخ  25026شرلاوى نجيب شرلاوى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  48

 النهضه السالم ثانى  2شمه  1مدخل  21بلون  1211وصف الـتأشير:   ، مساكن العبد 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  18236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  40

 مدينه العبور المنطمه الصناعيه  21134ب  8الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  18236يره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح ثابت بح -  51

 ش مرزا الدور الرابع وكاله البلح بوالق ابو العال  16الـتأشير:   ، 

, وصف  تم تعديل العنوان 21101111وفي تاريخ  25025عالء عبد الفتاح جبر عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 3ش السادات عمارات صف الضباط وحده رلم  11الـتأشير:   ، عماره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25024اشرف سمير نان عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

  3ش  1م  1بلون  1111الـتأشير:   ، مساكن المحموديه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25021يم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد حسين محمود ابراه -  53

 كمبوند زيزينيا المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس  51/  56الـتأشير:   ، 

ل العنوان , تم تعدي 21101114وفي تاريخ  25032ايمن مستميم ابراهيم ابراهيم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 مدينه الحرفيين  136ش دمحم يالوت متفرع من ش يوسف صبرى ابو طالب ق  1وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101114وفي تاريخ  25033عاطف عبد النبى عوض طالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 لعبد الجديد ش عباد الرحمن خلف مسجد الهدى خلف ا 3وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101114وفي تاريخ  25031ولهى وائل النصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 بالدور االول  2ش الصفا والمروه تمسيم عمر بن الخطاب شمه  142، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25034سميه سالمه حسين حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 التجمع الثالث  6عماره  5الـتأشير:   ، المحليه 

ن , تم تعديل العنوا 21101114وفي تاريخ  18316محمود سامى فهمى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  58

 مساكن االميريه  8ش  51وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بلون 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25028اشرف عميره يونس عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  50

 1ش ناية على سالم مع يوسف صبرى ابو طالب الحرفيين محل رلم  1لى  6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101114وفي تاريخ  25031ريم طلعت احمد عصمت السادات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ك -  61

 ش الجزيره التجمع الخامس  12وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101114وفي تاريخ  25020رسمى فوزى مجلع عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 ش برج الوحده الوطنيه حوض العمده مزلمان المرج  3أشير:   ، الـت

تم تعديل العنوان , وصف  21101115وفي تاريخ  25031خلود عبد المنعم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 التجمع االول الجنوب  83الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101115وفي تاريخ  25035برلم    حشمت خلف عطيه سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  63

 ش دمحم اسماعيل العزبه البيضاء  0الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101115وفي تاريخ  25036رمضان عبد الرحمن يوسف رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 ليمان مدينه االندلس عزبه النخل وصف الـتأشير:   ، ش ابو ناصر الموان من عطا س

تم تعديل العنوان , وصف  21101116وفي تاريخ  13513ياسر رضا عبد العظيم همام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

الدور الثانى فوق االرضى النزهه ايداع رلم  22الشيراتون شمه  1258مربع  1الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان عمار رلم 

  421835وليد برلم  2110/1/11وبتاريخ   11210

تم تعديل العنوان ,  21101116وفي تاريخ  25041حمدى فتحى زكى ابراهيم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 ش المحطه الشرلى  156وصف الـتأشير:   ، محل بالعمار 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21101116وفي تاريخ  3631اسامه اديب ميالد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 مختار حسين من ش الحجاز مصر الجديده  6الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21101116وفي تاريخ  3631اسامه اديب ميالد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  68

 ش المنتزه مصر الجديده  55ائن بالعنوان الغاء الفرع الك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21101116وفي تاريخ  3631اسامه اديب ميالد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  60

 ش النزهه مصر الجديده 115الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  21101116وفي تاريخ  25041رد ،  سبك ليده برلم    احمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحيم ، تاجر ف -  11

 وصف الـتأشير:   ، مول الفيوتشر المستمبل مدينه المستمبل الهايكستب مساكن الضباط الدور االول فوق االرضى 

تم تعديل العنوان , وصف  21101116وفي تاريخ  25041احمد اسماعيل دمحم دمحم حبش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الحى الثالث المجاوره الثالثه 2محل رلم  48الـتأشير:   ، بدر عماره رلم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101116وفي تاريخ  25030غزوى انور عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 دور ارضى مول بانوراما مدينه الشروق   A 46، محل 

تم تعديل العنوان ,  21101116وفي تاريخ  25046شريف دمحم فاروق يوسف ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 عمارات المماولون العرب  3عماره  2وصف الـتأشير:   ، شمه 

العنوان , وصف تم تعديل  21101116وفي تاريخ  8110صيدليه د / احمد فاضل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 سنتر المدينه المنوره الحى العائلى مدينه العبور  35،  36لطعه رلم  18، 4الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101116وفي تاريخ  25045عادل نصحى تماوى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 ش سينا تمسيم مكه  2لعمار الـتأشير:   ، محل با

تم تعديل العنوان ,  21101116وفي تاريخ  25044عبد الرحيم مصطفى دمحم فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 شمه بالدور الثانى  -وصف الـتأشير:   ، ش الطريك الدائرى برج الروضه الشريفه 

تم تعديل العنوان ,  21101116وفي تاريخ  25038،  سبك ليده برلم    مجدى عبد اللطيف على حسن واصل ، تاجر فرد  -  11

 شمه  -ش ربيع دمحم شعيب من ش حسين الطباخ عزبه النخل  1وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25051اسالم دمحم محسن دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  18

 الدور االرضى  1ش جسر السويس الجديده شمه  13:   ، الـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25051اسالم دمحم محسن دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

بناء ومماوالت عامه  ش الشباب والرياضه امام بين الماهره بملن دمحم محسن دمحمرفاعى العريش ثانى ومواد 26الـتأشير:   ، 

  12653وليد برلم  2111/5/31وتوريدات عامه وتاريخ االفتتاح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25051اسالم دمحم محسن دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

  12653وليد برلم  2116/0/26بز بلدى وتاريخ االفتتاحالـتأشير:   ، ضاحيه السالم الرائد العربى بملن الطاب العريش بنشاط مخ

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25056مارى ابراهيم حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 ش االمام البخارى من جمال عبد الناصر  55الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  23886ليده برلم    دمحم شولى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  82

الدور االرضى الحى السابع م نصر بنشاط ممر ادارى بيع وشراء وتجارة االثاث  2ذاكر حسين محل  65الـتأشير:   ، اضافه فرع 

 الماهرة  421012برلم  2110/1/20فى 11132المكتبى اودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  10250اهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دسولى فرج ابر -  83

 ش ابو زيادة الحرفيين تمسيم الروضه  3الـتأشير:   ، تم تعديل الممر الرئيسى ليصبح 

ل العنوان , وصف تم تعدي 21101111وفي تاريخ  25053حنا زكى عبد النور خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  84

 ش ماجرجس ش مؤسسه الزكاه  2الـتأشير:   ، شمه فى الدور الثانى عمار 

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  25051البغدادى لالستثمار العمارى والتشطيبات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  85

 الخامس  التجمع 4منطمه  1الحى  116العنوان , وصف الـتأشير:   ، شمه بالعمار 



 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 تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25052فهمى اسماعيل احمد صبيح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  86

 ش ابو بكر الصديك تمسيم المانونين  53الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25052فهمى اسماعيل احمد صبيح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

الـتأشير:   ، ش اسيوط بجوار مسجد الرحمن بملن احمد سعيد احمد نمر العريش ثالث ونوع النشاط مماوالت عامه وتوريدات عامه 

 شمال سيناء  11518وليد برلم  2113/3/24وتاريخ االفتتاح  واستيراد وتصدير ومواد بناء واسمنت

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25048طارق محمود على سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  88

 مساكن الجمهوريه  2مدخل  04بلون  1الـتأشير:   ، محل دور ارضى رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25062، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح طلبه صالح الدين طلبه  -  80

 5شمه  3مدخل  2بلون  1الـتأشير:   ، اطلس 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25050هانى يحيى دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

  1مارات النرجس عمارات التجمع الخامس شمه النرجس ع 505الـتأشير:   ، ع 

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  25040صيام محمود دمحم محمود رشوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

 ش زكريا سليم المركز االجتماعى  1وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25058رلم    سعد بدوى ابو الماسم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  02

 بمشروع مدينه الجلود بالروبيكى k11الـتأشير:   ، بدر عنبر 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25051اشرف احمد دمحم الشلوفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  03

 اوره السابعه مدينه الشروق بملن اسماعيل احمد اسماعيل المصاص شرق المج 3الحى  8الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  25051اشرف احمد دمحم الشلوفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  04

 الـتأشير:   ، بيبان بملن فرياله عبد المنعم الشلوفى 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  24640فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم ابراهيم خليل ، تاجر  -  05

 مركز خدمات التجمع الخامس  43بالدور االرضى لطعه  8الـتأشير:   ، اصبح المركز الرئيسى العنوان التالى محل 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  18414دمحم عبد الرازق دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  06

 ش الروضه تمسيم النصر من ش الخمسين  350الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل  21101118وفي تاريخ  25061وليد جمال عبد الناصر محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

 ه ش مكه تمسيم مك 13العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101118وفي تاريخ  25065حكيم عبد السيد حكيم عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  08

ش شريف خضراوى عزبه بدران شبرا الخيمه ملن مطاوع دمحم مطاوع بنشاط مصنع مالبس جاهزه  52وصف الـتأشير:   ، 

  6051واستيراد وتصدير برلم 

تم تعديل العنوان ,  21101118وفي تاريخ  25065د السيد حكيم عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حكيم عب -  00

 تمسيم عمر بن الخطاب 51وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101118وفي تاريخ  25064حسن خالد فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الشروق  2الحى الثانى مجاوره د  31مربع  2شمه  186عمارة  الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101118وفي تاريخ  25030غزوى انور عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 دور ارضى مول بانوراما م الشروق  A46، محل 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21101118وفي تاريخ  25030برلم    غزوى انور عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  112

 بالدور االرضى بمول بانوراما الشروق مدينه الشروق اودع برلم   بتاريخ  وبرلم دائم 32، تم اضافه فرع بالعنوان المحل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21101118تاريخ  وفي 25063فهد دمحم عبد العزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 1شمه  14تمسيم  5الـتأشير:   ، مساكن النيل بلون 

تم تعديل العنوان , وصف  21101118وفي تاريخ  25061ثريا هاشم زكى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 2شمه  3مدخل  3بلون  2الـتأشير:   ، الدلتا 

تم تعديل العنوان , وصف  21101121وفي تاريخ  25011لغنى سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    طارق سيد عبد ا -  115

 5الـتأشير:   ، بدر الحى الخامس االسكان االجتماعى سنتر الياسمين مكتب رلم 

نوان , وصف تم تعديل الع 21101121وفي تاريخ  1663خالد محمود رجب السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الحرفيه مدينه بدر  5الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه المطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101121وفي تاريخ  22141جمال احمد عويضه سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 5135موميه ايداع رلم المعادت الجديده بنشاط مماوالت ع 361ش فلسطين  11الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 جنوب 83451وليد برلم  2110/1/24وبتاريخ

تم تعديل العنوان ,  21101121وفي تاريخ  25068سماح احمد كامل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 تجمع ثالث المطاميه مساكن الزلزال  116عمار  5وصف الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101121وفي تاريخ  1663السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد محمود رجب  -  110

الحرفيه ب مدينه بدر بنشاط تصنيع وتعبئه المواد الغذائيه  5الـتأشير:   ، اضافه فرع على عنوان المنطمه الصناعيه المطعه 

 وتصدير واستيراد ايداع رلم  وبتاريخ

 

تم تعديل العنوان , وصف  21101121وفي تاريخ  25060السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم سعد الدين -  111

 لطعه الصناعات الصغيره بالمنطمه الصناعيه طريك المطاميه العين السخنه  485الـتأشير:   ، ق 

تم تعديل العنوان , وصف  21101121اريخ وفي ت 25060دمحم سعد الدين السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

المعادى ونوع التجاره االستيراد والتصدير والتوكيالت  23شمه  6116الـتأشير:   ، مشروع الشركة المصريه والكويتيه عمارة 

 جنوب  50821وليد برلم  2111/1/1التجاريه وتاريخ االفتتاح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101121وفي تاريخ  21112ك ليده برلم    رامى دمحم عبد الحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  112

ب مدينه نصر اودع برلم   12منطمه  15من ش مهدى عرفه بلون  18عمار  1محل رلم  1الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 بتاريخ / /  وليد برلم دائم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101122وفي تاريخ  21112رلم    رامى دمحم عبد الحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  113

 ش يوسف خيرى الحرفيين  141الدور االرضى عمار  4الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101122وفي تاريخ  18360ايمن على حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 امام الجامعه الروسيه مدينه بدر  2مج  1حى  8شمه  6ممر الرئيسى ليصبح لطعه الـتأشير:   ، تعديل عنوان ال

تم تعديل العنوان , وصف  21101122وفي تاريخ  25013دمحم طحاوى عبد الموى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 اكتوبر م الشروق  6مول المتميز شركة  1/  1الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101124وفي تاريخ  6411صالح جاد شبل سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح ش المطبعه من ش مؤسسة الزكاه

تعديل العنوان ,  تم 21101124وفي تاريخ  25014حمدى احمد بخيت عبد العظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 التسعين الجنوبى التجمع الخامس الدور االول  6منطمه  2حى  41وصف الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  21101124وفي تاريخ  25016دمحم مصطفى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 الماهره الجديده منطمه الخدمات التجمع الخامس  124الـتأشير:   ، لطعه 



 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 تعديل  21101124وفي تاريخ  11855عبد الجواد عبد الغنى عبد الجواد سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 الحى االول المجاوره الثانيه مدينه بدر  53الدور الثانى مول  6العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الممر ليصبح وحده رلم 

تم تعديل العنوان ,  21101124وفي تاريخ  25018شريف فريد دمحم ابراهيم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 ش جالل بكير تمسيم التجارين الدور االرضى 58وصف الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  21101124وفي تاريخ  12528عادل فاروق دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 ش خالد بن الوليد بجوار ماكرو  4شمه  42الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح مساكن الضباط عماره 

تم تعديل العنوان , وصف  21101124وفي تاريخ  25010سيد فرج عريبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 الخمسين  21ود حسن متفرع من ش من ش شريف محم 135الـتأشير:   ، ش 

تم تعديل العنوان ,  21101124وفي تاريخ  25081مؤمن عبد العليم عبد الشافى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 حوض كحيل 36وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101124وفي تاريخ  25015نيره على معوض على عبد اللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 النهضه  18ش  1م  3بلون  481الماهره  3وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101125وفي تاريخ  25086خالد عبد هللا دمحم مصلحى ابو سنة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 الحى االول التجمع الخامس  5وصف الـتأشير:   ، فيال 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  25081مفدى ماهر مكين زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 المجاوره الثانيه الحى االول  61الـتأشير:   ، بدر ق 

 تم تعديل العنوان , وصف 21101125وفي تاريخ  25001هيثم طلعت دمحم صبحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 C 33الـتأشير:   ، ش الجامعه مول الجامعه الحى السابع الشروق الدور االخير محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  15480سيد عادل عبد الحفيظ حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  128

 بركه الحاج  الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح ش النمطه بجوار مدرسه حسن جالل

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  23421عماد فايز بدروس حبشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  120

 ش دمحم ابراهيم تمسيم عمر بن الخطاب 81الـتأشير:   ، تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  25002م    خلف عيسى دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  131

 1لطاع ب ابنى بيتن شمه  844الـتأشير:   ، بدر 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  25084احمد عزت عبد العزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 تمسيم او رجيل من ش الخمسين  11ر من ش السالم عماره نص 21ش  15الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  8110صيدليه د / احمد فاضل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 الدور االرضى مساكن ضباط زهراء م نصر  543الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  25001سبك ليده برلم      مصطفى حسين خلف عمر ، تاجر فرد ، -  133

 محل جسر السويس  1ش جمال عبد الناصر دور  41الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  25088وائل محمود السيد دمحم غازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

  4محل رلم  400م عماره رلم  111الشباب  الـتأشير:   ، اسكان

تم تعديل العنوان , وصف  21101128وفي تاريخ  25005صيدليه د / اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 2ش الدكتور عمرو السيد من ش الخمسين تمسيم ابو رجيله النزهه الجديده   32الـتأشير:   ، عماره 

تم تعديل العنوان , وصف  21101128وفي تاريخ  25006النور كراويه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سحر دمحم ابو  -  136

 65الرحاب محل  0الـتأشير:   ، المركز التجارى مرحله 



 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 تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  13511دمحم احمد السيد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 من ش الطيران مدينه نصر  6شمه   2ش ابو عجيله الدور  6شير:   ، تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح الـتأ

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21101120وفي تاريخ  11431دمحم سمير سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  138

 مركز المدينه 311/  316باالرضى المطاع الثانى على لطعه االرضى  20محل 

تم تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  23154مايكل وجيه امين برسوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  130

 ش عبده ابراهيم الدسولى من ش الفريد عزبه النخل  16الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101120وفي تاريخ  11613    حسام الدين سامى محمود الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  141

فدان شرق الروبيكى مدينه بدر بنشاط  811المنطمه الصناعيه  46وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان وحده 

 وايداع رلم   وبتاريخ  51111صناعات تيل فرامل وتغذيه السيارات براس مال 

تم تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  26111دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود ممدوح اسماعيل  -  141

 الـتأشير:   ، ش الجامعه المصريه كفر ابو صير 

تم تعديل العنوان ,  21101120وفي تاريخ  11613حسام الدين سامى محمود الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 فدان شرق الروبيكى مدينه بدر 811المنطمه الصناعيه  46، وحده  وصف الـتأشير:  

تم تعديل العنوان ,  21101120وفي تاريخ  11613حسام الدين سامى محمود الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

ريدات غذائيه وتاريخ االفتتاح الحى المتميز الدور االرضى ونوع التجاره مماوالت وتو 1مربع  38وصف الـتأشير:   ، عماره 

  11613وليد برلم  2111/1/28

تم تعديل العنوان  21101120وفي تاريخ  25008عادل دمحم عبد المادر احمد دمحم شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 الحى االول المجاوره الثانيه  50, وصف الـتأشير:   ، بدر عمارة رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  11431دمحم سمير سعد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

مركز المدينه بنشاط صناعة  311/  316باالرضى المطاع الثانى على لطعه االرضى  20الـتأشير:   ، تم اضافه فرع محل 

 الموبيليات الخشب ايداع رلم   بتاريخ 

تم تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  25000دمحم جمعه ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 مساكن النيل  1تمسيم  1مدخل  11الـتأشير:   ، ع 

, وصف تم تعديل العنوان  21101131وفي تاريخ  26111مصطفى مدبولى دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ش المنتصر هللا من ش العدل 15الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  26113اسماعيل جالل خليفه كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  148

 ش  عبد المعتمد مدينه االزهار  6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  24061برلم     دمحم سعيد مصطفى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  140

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح ورشه بشارع عمرو بن العاص نفك هيكل طريك دائرى 

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  24061دمحم سعيد مصطفى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 ، تم تعديل العنوان ليصبح ورشه بشارع عمرو بن العاص نفك هيكل طريك دائرى  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان ,  21101131وفي تاريخ  26112دمحم عالء متولى بسيونى عمران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الحى الرابع التجمع الخامس  6شمه  411وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  26116عيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعودى دمحم  -  152

 الدور االول  2جمال الدين زكى جسر السويس تمسيم التجاريين حجره من شمه رلم  06الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  1414يحيى توفيك رزق حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 المنطمه الصناعيه االولى العبور  13141بلون  12 - 11 - 11الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح لطعه رلم 



 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 تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  1414يحيى توفيك رزق حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 طريك مصر االسماعيليه الصحراوى  18ش شهدى الموان ن  2، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  26111محمود جالل لبيب رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 من ش االربعين  116ش  0الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  26118 احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود دمحم دمحم دمحم -  156

 بى الحى المتميز فيالت  168الـتأشير:   ، بدر بدروم بالعمار 

تم تعديل العنوان , وصف  21101131وفي تاريخ  26115دمحم دمحم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 متر متر الشروق  111اسكان مبارن  351لـتأشير:   ، عماره ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101111وفي تاريخ  22111دمحم احمد عمر منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 36والفمره  10مستلزمات الكهرباء والمصانع والسلع الغذائيه واالستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  تعديل النشاط ليصبح تجاره

 6من المجموعه 

تم تعديل النشاط , وصف 21101112وفي تاريخ  8115عثمان حسين منصور سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , 21101113وفي تاريخ  21180البسطويسى البسطويسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى  -  3

 وصف التأشير:  اضافه نشاط توريدات عموميه فى حدود المصرح به

وصف التأشير:   تم تعديل النشاط ,21101113وفي تاريخ  25514دمحم دمحم احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 توريد ومهمات ومستلزمات المكاتب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101113وفي تاريخ  14481عماد جاد اللة حنا جاد اللة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 اضافه نشاط بيع اغذيه ومشروبات فيما عدا الكحوليات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101113وفي تاريخ  3511ليده برلم    تامر نبيل عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك -  6

 تعديل النشاط ليصبح توريد عالفه وبماله مجموعه اولى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل 21101111وفي تاريخ  16611دمحم احمد دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 النشاط ليصبح التصدير

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101111وفي تاريخ  11118حياه احمد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 تعديل النشاط ليصبح بماله شامله وزيوت بالتجزئه

نشاط , وصف تم تعديل ال21101111وفي تاريخ  22812احمد رفاعى عبد الاله اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  0

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح منظفات وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101111وفي تاريخ  22362دمحم ناجى احمد الشوره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 6من المجموعه  36والفمره  10تعديل النشاط ليصبح / االستيراد فيما عدا المجموعه 

تم تعديل النشاط , وصف 21101111وفي تاريخ  23112عالء الدين يوسف عفيفى عنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير:  اضافه نشاط توريدات عموميه فى حدود المصرح به



 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 تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101111وفي تاريخ  11536والء فكرى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 حذف نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 21101111وفي تاريخ  10888دياب حامد دياب المجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 هدايا ولعب اطفال التأشير:  اضفه نشاط

تم تعديل النشاط , وصف 21101111وفي تاريخ  10888دياب حامد دياب المجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير:  اضفه نشاط هدايا ولعب اطفال

شاط , وصف تم تعديل الن21101114وفي تاريخ  25481حسن حسين رشدى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير:  تعديل النشاط  ليصبح توريدات عموميه فى حدود المصرح به  واداره وتطوير المالعب الرياضيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101116وفي تاريخ  22484سالم حلمى ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

وكراتين وورق وطباعته فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول تعديل النشاط ليصبح تجاره كرتون وعلب 

 3403صادر  2110لسنه  66على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

تم تعديل النشاط , وصف 21101116وفي تاريخ  25556طارق كامل عبد الحميد حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 ه نشاط مماوالت عموميهالتأشير:  اضاف

تم تعديل النشاط , وصف 21101111وفي تاريخ  0503ياسر وهبة محمود السويدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 التأشير:  حذف نشاط االستيراد

لنشاط , وصف تم تعديل ا21101111وفي تاريخ  10111دمحم عبد الفتاح العجمى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 التأشير:  اضافه نشاط نمل وشحن البضائع

تم تعديل النشاط , وصف 21101111وفي تاريخ  10014دمحم احمد حلمى دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير:  اضافه نشاط توكيالت تجاريه

تم تعديل النشاط , وصف 21101111في تاريخ و 0261كريم صبحى جرجس اسعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 6من المجموعه  36والفمره  10التأشير:  اضافه نشاط االستيراد فيما عدا المجموعه 

تم تعديل النشاط , وصف 21101111وفي تاريخ  23134مصطفى مجدى دمحم عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

صادر  2110لسنه  68العالن فيما عدا اصدار الصحف والمجاالت واالنترنت موافمه امنيه رلم التأشير:  اضافه نشاط الدعايه وا

3488 

تم تعديل النشاط , وصف 21101118وفي تاريخ  11265حسين سعيد خليفه عبد العزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير:  اضافه نشاط تركيبات هندسيه

تم تعديل النشاط , وصف 21101118وفي تاريخ  22811اب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم على عبد الوه -  24

التأشير:  تعديل النشاط ليصبح مكتب مماوالت وتوريدات عموميه وانشطه االتصاالت السلكيه والالسلكيه  واالستيراد والتصدير 

 والتوكيالت التجاريه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101121وفي تاريخ  16112،  سبك ليده برلم    فايز اديب يوسف شحاته ، تاجر فرد -  25

 تعديل النشاط ليصبح ورشة تجارة

تم تعديل النشاط , وصف 21101121وفي تاريخ  25215احمد دمحم عبد التواب عبد البر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 عمال وافراد التأشير:  تعديل النشاط ليصبح متعهد نمل

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101121وفي تاريخ  1663خالد محمود رجب السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 الغاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101121وفي تاريخ  21868والء رضا سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 اضافه نشاط ادارة المطاعم والكافتريات



 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 تعديل النشاط , وصف 21101124وفي تاريخ  24141بيتر انصار بشاره عبد الشهيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  20

 التأشير:  تم اضافة نشاط صيانه محمول

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101124وفي تاريخ  1118تهامى احمد سيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 اضافه نشاط توريد مواد غذائيه ومشروبات فيما عدا المشروبات الحكوليه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101125وفي تاريخ  21220محمود كرم دمحم سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 تعديل النشاط ليصبح نمل عمال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101125وفي تاريخ  10551عيل حسن سبته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هبه اسما -  32

 اضافه نشاط التصدير

تم تعديل النشاط , وصف 21101128وفي تاريخ  25801السيد عادل السيد عليوه الفحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 يسى االخر ليكون معرض معدات ثميلهالتأشير:  تعديل النشاط الرئ

تم تعديل النشاط , وصف 21101128وفي تاريخ  10531عبد الحميد ابراهيم محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير:  اضافه نشاط ادارة مشروعات العماريه واعمال المساحه وتوريدات عموميه

تم تعديل النشاط , وصف 21101120وفي تاريخ  23154د ،  سبك ليده برلم   مايكل وجيه امين برسوم ، تاجر فر -  35

 التأشير:  تعديل النشاط ليصبح اتيليه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تم 21101120وفي تاريخ  11526احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 الغاء نشاط الصيانه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21101120وفي تاريخ  13511يد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم احمد الس -  31

 الغاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصف 21101131وفي تاريخ  23821مكرم كامل توفيك رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 ندليهالتأشير:  تم اضافه نشاط تجهيزات ف

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25016محمود زنمور حسن حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101113وفي تاريخ  25802عمر صابر عمر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21101111وفي تاريخ  25051البغدادى لالستثمار العمارى والتشطيبات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101118وفي تاريخ  25063فهد دمحم عبد العزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101120وفي تاريخ  25008عادل دمحم عبد المادر احمد دمحم شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 وصف التأشير: خاص



 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 تعديل نوع الشركة , وصف 21101131وفي تاريخ  26113اسماعيل جالل خليفه كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101114وفي تاريخ  25808احمد دمحم جميل احمد غازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21101110وفي تاريخ  25013جالل احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   يحى دمحم  -  8

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25018انسى مشرلى موسى مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  0

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21101115وفي تاريخ  25036، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رمضان عبد الرحمن يوسف رمضان -  11

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101118وفي تاريخ  25065حكيم عبد السيد حكيم عبد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101125وفي تاريخ  25001فرد ،  سبك ليده برلم   هيثم طلعت دمحم صبحى ، تاجر  -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101120وفي تاريخ  26111محمود ممدوح اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101114وفي تاريخ  25012ده برلم   مدحت مجدى كمال صالح ، تاجر فرد ،  سبك لي -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25015ابراهيم على احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25025عالء عبد الفتاح جبر عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25052فهمى اسماعيل احمد صبيح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101118وفي تاريخ  25030غزوى انور عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101120وفي تاريخ  25000دمحم جمعه ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 التأشير: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعديل 21101131وفي تاريخ  26111مصطفى مدبولى دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101110وفي تاريخ  25014نجالء ابراهيم عبد المنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

وع الشركة , تم تعديل ن21101110وفي تاريخ  25011احمد ابو المعاطى دسولى داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25048طارق محمود على سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101118وفي تاريخ  25064حسن خالد فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 ير: خاصالتأش

تم تعديل نوع الشركة , 21101111وفي تاريخ  25062صالح طلبه صالح الدين طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101128وفي تاريخ  25006سحر دمحم ابو النور كراويه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 صالتأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101131وفي تاريخ  26116سعودى دمحم عيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101112وفي تاريخ  25881ايهاب سمير شفيك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25022مؤمن احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21101116وفي تاريخ  25041احمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101111وفي تاريخ  25040صيام محمود دمحم محمود رشوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25058سعد بدوى ابو الماسم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101124وفي تاريخ  25018يف فريد دمحم ابراهيم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شر -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101131وفي تاريخ  26112دمحم عالء متولى بسيونى عمران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101113وفي تاريخ  25805احمد رمضان عبد الحميد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101115وفي تاريخ  25031خلود عبد المنعم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101116وفي تاريخ  25030وى انور عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   غز -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101125وفي تاريخ  25084احمد عزت عبد العزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21101114وفي تاريخ  25801االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مؤسسه المصطفى لتجاره -  30

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101112وفي تاريخ  25801السيد عادل السيد عليوه الفحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101114وفي تاريخ  25033الب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عاطف عبد النبى عوض ط -  41

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101115وفي تاريخ  25035حشمت خلف عطيه سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101121وفي تاريخ  25068د ،  سبك ليده برلم   سماح احمد كامل عبد الرحمن ، تاجر فر -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21101113وفي تاريخ  25804عصام عبد الرحيم اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101118وفي تاريخ  25012ليده برلم    سيد حسن سيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101111وفي تاريخ  25024اشرف سمير نان عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101116وفي تاريخ  25041برلم    حمدى فتحى زكى ابراهيم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25051اشرف احمد دمحم الشلوفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101121وفي تاريخ  25060دمحم سعد الدين السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101125وفي تاريخ  25002خلف عيسى دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: ت21101120وفي تاريخ  11431دمحم سمير سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101110وفي تاريخ  25015احمد منتصر دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير: خاص

شركة , تم تعديل نوع ال21101110وفي تاريخ  25016فام جمال وهيب تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101114وفي تاريخ  25021خالد حسين محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التأشير: خاص

ركة , تم تعديل نوع الش21101114وفي تاريخ  25032ايمن مستميم ابراهيم ابراهيم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21101118وفي تاريخ  25061وليد جمال عبد الناصر محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101124وفي تاريخ  25010سيد فرج عريبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101124وفي تاريخ  25081مؤمن عبد العليم عبد الشافى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101112وفي تاريخ  25888مد رمضان سيد عنتر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اح -  50

 التأشير: 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 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21101114وفي تاريخ  25031ولهى وائل النصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101114وفي تاريخ  25034اجر فرد ،  سبك ليده برلم   سميه سالمه حسين حسن ، ت -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101116وفي تاريخ  25041احمد اسماعيل دمحم دمحم حبش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21101124وفي تاريخ  25015ر فرد ،  سبك ليده برلم   نيره على معوض على عبد اللطيف ، تاج -  63

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101125وفي تاريخ  25086خالد عبد هللا دمحم مصلحى ابو سنة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21101111وفي تاريخ  25883يم دمحم سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبد العظيم عبد الحكيم عبد العظ -  65

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101114وفي تاريخ  25806دمحم مصطفى دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101114وفي تاريخ  25020تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رسمى فوزى مجلع عوض ، -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101118وفي تاريخ  25061ثريا هاشم زكى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101128وفي تاريخ  25005ده برلم   صيدليه د / اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لي -  60

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101131وفي تاريخ  26111محمود جالل لبيب رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101131وفي تاريخ  26118محمود دمحم دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101118وفي تاريخ  25011محمود الكاملى فاروق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21101118وفي تاريخ  25011مصطفى صالح عبد الفضيل عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25023ميالد يعموب حبيب يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25050هانى يحيى دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101121وفي تاريخ  1663خالد محمود رجب السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

الشركة , وصف تم تعديل نوع 21101125وفي تاريخ  25081مفدى ماهر مكين زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: 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 تعديل نوع الشركة , 21101114وفي تاريخ  25013ناجى سالم بطرس عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 وصف التأشير: خاص

ف تم تعديل نوع الشركة , وص21101114وفي تاريخ  25028اشرف عميره يونس عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101114وفي تاريخ  25031كريم طلعت احمد عصمت السادات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  81

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101116وفي تاريخ  25046شريف دمحم فاروق يوسف ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  81

 التأشير: خاص وصف

تم تعديل نوع الشركة , 21101124وفي تاريخ  25014حمدى احمد بخيت عبد العظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  82

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101124وفي تاريخ  25016دمحم مصطفى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  83

 صالتأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25021ريهام مصباح دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  84

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101116وفي تاريخ  25044عبد الرحيم مصطفى دمحم فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  85

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25056مارى ابراهيم حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  86

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101122وفي تاريخ  25013دمحم طحاوى عبد الموى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101125وفي تاريخ  25001ى حسين خلف عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطف -  88

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101113وفي تاريخ  25514دمحم دمحم احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  80

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25014تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سماء حسن محمود عبيد ، -  01

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101111وفي تاريخ  25010عمرو احمد عزت دمحم الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21101116وفي تاريخ  25038اجر فرد ،  سبك ليده برلم   مجدى عبد اللطيف على حسن واصل ، ت -  02

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101111وفي تاريخ  25051اسالم دمحم محسن دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  03

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101125وفي تاريخ  25088فرد ،  سبك ليده برلم   وائل محمود السيد دمحم غازى ، تاجر  -  04

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101120وفي تاريخ  11613حسام الدين سامى محمود الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  05

 وصف التأشير: 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 تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  18236سبك ليده برلم   سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،   -  06

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21101111وفي تاريخ  25026شرلاوى نجيب شرلاوى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101116وفي تاريخ  25045  عادل نصحى تماوى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  08

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  25053حنا زكى عبد النور خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  00

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101121تاريخ  وفي 25011طارق سيد عبد الغنى سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101131وفي تاريخ  26115دمحم دمحم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21101111وفي تاريخ  18236سامح ثابت بحيره سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 21101113وفي تاريخ  25514دمحم دمحم احمد النجار ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  1

 افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21101111وفي تاريخ  18236حيره سعيد ، تاجر ،  سبك ليده برلم   سامح ثابت ب -  2

 التأشير: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ى: المصطفى للدهانات الحديثه والديكور  ال 22518تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101111،  فى تاريخ :   -  1

 الى: دمحم دمحم احمد النجار   25514تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101113،  فى تاريخ :   -  2

الى: مودرن تكنولوجى لتوريد ومهمات  25514تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101113،  فى تاريخ :   -  3

 المكاتب  

الى: ريفاد للتوريدات العموميه وخدمات  21131تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101113،  فى تاريخ :   -  4

 تشطيبات النظافه  

 الى: مؤسسه ايوب لبيع معدات الدواجن   18512تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101114،  فى تاريخ :   -  5



 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

 الى: الحياه   11118تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101111،  فى تاريخ :   -  6

 الى: توينتى تورز   25810لمميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة ا21101118،  فى تاريخ :   -  1

 الى: الشروق   11536تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101111،  فى تاريخ :   -  8

 الى: سيتى وود مصر لالستيراد   22362تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101111،  فى تاريخ :   -  0

 الى: المركز االلمانى   25888تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101111،  فى تاريخ :   -  11

 الى: نسر البريه للمواد الغذائيه   15008تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101114،  فى تاريخ :   -  11

 الى: مؤسسه هزاع   23303لم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة بر21101114،  فى تاريخ :   -  12

 الى: مؤسسه العبور   23301تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101114،  فى تاريخ :   -  13

الى: كيميكس انترناشيونال لالستيراد  0261تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101111،  فى تاريخ :   -  14

 والتصدير  

 الى: فايبر لينن   22811تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101118فى تاريخ : ،    -  15

   01الى: تياترو  21868تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101121،  فى تاريخ :   -  16

 الى: انفيتى ستور   24141تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101124،  فى تاريخ :   -  11

 الى: مؤسسه العبد للنجارة وتجارة االخشاب   23888تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101124،  فى تاريخ :   -  18

 الى: الفايز تكس   23421تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21101125،  فى تاريخ :   -  10

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   



 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    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21101111، وفى تاريخ    3466اوالد عبد الرحمن لصناعه النسيج  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21101111، وفى تاريخ    3466رحمن لصناعه النسيج  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : اوالد عبد ال   - 2

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101112تاريخ  ، وفى   22110عالء عبد العزيز وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 3

 تم فسخ الشركة واستالم كل شرين كافه حموله ومستحماته وبذلن يمحى الميد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101112، وفى تاريخ    22110عالء عبد العزيز وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 4

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21101112، وفى تاريخ    11651احمد دمحم عبد الجواد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 5

 السجل  امر محو لنمل ليد السجل الى محافظه المليوبيه

السجل  امر تم محو/شطب    21101113، وفى تاريخ    10201دمحم البسيونى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 6

 محو لنمل الممر

تم    21101113، وفى تاريخ    10201دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد وشريكاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تاريخ    6151صادق احمد حسن وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 8

 تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تاريخ    6151صادق احمد حسن وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 0

 امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21101111، وفى تاريخ    6030المرحوم / محمود حجازى محمود  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  ورثه   - 11

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب    21101111، وفى تاريخ    6030ابناء محمود حجازى وشركاهم  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 الممرالسجل  امر محو لنمل 

تم    21101111، وفى تاريخ    6030ورثه المرحوم / محمود حجازى محمود  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه  لنمل الممر الى محافظه المليوبيه

تم محو/شطب    21101111يخ ، وفى تار   6030ابناء محمود حجازى وشركاهم  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 13

 السجل  تم فسخ الشركه  لنمل الممر الى محافظه المليوبيه

تم محو/شطب    21101111، وفى تاريخ    21628تامر دمحم عبد الفتاح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 14

 ل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرين كل مستحماته وبذلن يمحى ليد السج



 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 محو/شطب    21101111، وفى تاريخ    21628تامر دمحم عبد الفتاح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 15

 السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21101121تاريخ  ، وفى   3156دمحم عبد الرحيم وشركاه للتجارة والتوريدات  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرين كافه حموله ومستحماته وبذلن يمحى الميد من السجل التجارى

   21101121، وفى تاريخ    3156شركة عبد الرحيم لتجارة لطع غيار السيارات  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 الشركة واستالم كل شرين كافه حموله ومستحماته وبذلن يمحى الميد من السجل التجارى تم محو/شطب السجل  تم فسخ

تم    21101121، وفى تاريخ    3156دمحم عبد الرحيم وشركاه للتجارة والتوريدات  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 18

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

   21101121، وفى تاريخ    3156عبد الرحيم لتجارة لطع غيار السيارات  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  شركة   - 10

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

ل  تم تم محو/شطب السج   21101124، وفى تاريخ    21421ثروت على وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 21

 محو السجل واستالم كل شرين كافه حموله ومستحماته

تم محو/شطب السجل     21101124، وفى تاريخ    21421ثروت على وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 21

 امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها

، وفى تاريخ    12115رضا دمحم جابر وخالد عبد الرحمن ابراهيم وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 22

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله ومستحماته وبذلن يتم محو ليد السجل التجارى   21101125

، وفى تاريخ    12115براهيم وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : رضا دمحم جابر وخالد عبد الرحمن ا   - 23

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا   21101125

تم محو/شطب    21101125، وفى تاريخ    21311شركة هيثم ومصطفى فؤاد  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 24

 واستالم كل شرين كافه حموله ومستحماته وبذلن يمحى ليد السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة 

تم محو/شطب    21101125، وفى تاريخ    21311شركة هيثم ومصطفى فؤاد  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 25

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21101120، وفى تاريخ    12161: نهى عبد الفتاح وشركاها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم    - 26

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب    21101120، وفى تاريخ    12161نهى عبد الفتاح وشريكتها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 21

 السجل  امر محو لنمل الممر

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف  21101113وفي تاريخ   ، 10201دمحم البسيونى وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21101113وفي تاريخ   ، 10201دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد وشريكاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   511111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21101114وفي تاريخ   ، 23183اوالد ابو زيد للمماوالت صفوت ابو زيد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   15111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، تعديل رأس المال , وصف التأشير:  

 21101114وفي تاريخ   ، 23183اوالد ابو زيد للمماوالت )صفوت ابو زيد وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   15111.111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101111وفي تاريخ   ، 21033الوكيل وشريكتها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، شرين -  5

 جنيه   121111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

رأس المال , تم تعديل  21101111وفي تاريخ   ، 21033شرين الوكيل وشريكتها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   121111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101118وفي تاريخ   ، 22802شركة عبد هللا ابراهيم وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   515111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصف  21101118وفي تاريخ   ، 22802عبد هللا ابراهيم وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  8

 جنيه   515111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101110،  وفي تاريخ  10511امل عبد العليم الجندى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  0

 جنيه   1111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101110وفي تاريخ   ، 25611زكريا الشامى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101111وفي تاريخ   ، 2515عصام عمر فارس وشريكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   5111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101111تاريخ   ، وفي 2515عصام عمر فارس وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   5111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101111وفي تاريخ   ، 2515عصام عمر فارس وشريكيه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   5111111.111الها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس  21101118وفي تاريخ   ، 18683مارينا مالن حافظ فهمى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   211111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21101122وفي تاريخ   ، 11832ها برلم ،دمحم صالح الدين وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليد -  15

 جنيه   1111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  11305خالد عبد المنعم عبد الوهاب وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

 الياسمين التجمع الخامس الماهره الجديده  213الدور الثانى فيال  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  11305ها برلم    خالد عبد الوهاب وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليد -  2

 الياسمين التجمع الخامس الماهره الجديده  213الدور الثانى فيال  5الـتأشير:   ، شمه 



 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 تعديل العنوان  21101111وفي تاريخ  11305خالد وتامر عبد المنعم عبد الوهاب ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  3

 الياسمين التجمع الخامس الماهره الجديده  213الدور الثانى فيال  5, وصف الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  11305خالد عبد المنعم عبد الوهاب وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  4

 سمين التجمع الخامس الماهره الجديده اليا 213الدور الثانى فيال  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  11305خالد عبد المنعم عبد الوهاب وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  5

 الياسمين التجمع الخامس الماهره الجديده  213الدور الثانى فيال  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  11305هاب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    خالد عبد الو -  6

 الياسمين التجمع الخامس الماهره الجديده  213الدور الثانى فيال  5الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل العنوان  21101111تاريخ  وفي 11305خالد وتامر عبد المنعم عبد الوهاب ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

 الياسمين التجمع الخامس الماهره الجديده  213الدور الثانى فيال  5, وصف الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  11305خالد عبد المنعم عبد الوهاب وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  8

 الياسمين التجمع الخامس الماهره الجديده  213الدور الثانى فيال  5شمه العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21101112وفي تاريخ  11651احمد دمحم عبد الجواد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  0

اعيه االمتداد الشمالى بمدينه العبور المنطمه الصن 12111بلون  12وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح لطعه ارض رلم 

 لليوبيه وبذلن يمحى الميد من السجل التجارى بالعبور 

شركة جريده لالستيراد والتصدير وتجارة لطع غيار السيارات المستورده المستعمله ) احمد دمحم الصادق وشركاه ( ، شركة  -  11

 1م تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، فرع باعلنوان لطعه ت 21101113وفي تاريخ  11503تضامن ،  سبك ليدها برلم    

 تمسيم جمعيه االصالح الزراعى 

تم تعديل العنوان ,  21101113وفي تاريخ  11503دمحم احمد الصادق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

 عى تمسيم جمعيه االصالح الزرا 1وصف الـتأشير:   ، فرع باعلنوان لطعه 

شركة جريده لالستيراد والتصدير وتجارة لطع غيار السيارات المستورده المستعمله ) احمد دمحم الصادق وشركاه ( ، توصية  -  12

 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، فرع باعلنوان لطعه  21101113وفي تاريخ  11503بسيطة ،  سبك ليدها برلم    

 ى تمسيم جمعيه االصالح الزراع

تم تعديل العنوان ,  21101113وفي تاريخ  11503دمحم احمد الصادق وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  13

 تمسيم جمعيه االصالح الزراعى  1وصف الـتأشير:   ، فرع باعلنوان لطعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101113وفي تاريخ  10201دمحم البسيونى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  14

الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح عمر بن الخطاب بجوار صيدليه الشافعى فايد االسماعيليه وبذلن يتم محو ليد الشركة من 

 السجل التجارى العبور لنمل الممر 

تم تعديل  21101113وفي تاريخ  10201 دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد وشريكاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    -  15

العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح عمر بن الخطاب بجوار صيدليه الشافعى فايد االسماعيليه وبذلن يتم محو ليد 

 الشركة من السجل التجارى العبور لنمل الممر 

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  13842سبك ليدها برلم      احمد سعيد ابراهيم دمحم الروسى وشريكه ، شركة تضامن ، -  16

حى النرجس  435بالطابك الرابع فوق االرضى بالعمار رلم  0العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الممر ليصبح الوحده رلم 

 عمارات التجمع الخامس الماهرة الجديدة 

تم تعديل العنوان ,  21101118وفي تاريخ  22802ك ليدها برلم    شركة عبد هللا ابراهيم وشريكه ، شركة تضامن ،  سب -  11

 المطاع الثانى التجمع الخامس  321وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح الدور االرضى مول تجارى هورايزون لطعه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21101118وفي تاريخ  22802عبد هللا ابراهيم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  18

 المطاع الثانى التجمع الخامس  321الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح الدور االرضى مول تجارى هورايزون لطعه رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21101110وفي تاريخ  16441مدحت منير وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  10

  8ش جسر السويس تمسيم عمر بن الخطاب الدور الرابع شمه  14، تم نمل ممر الشركة ليصبح    الـتأشير:

تم تعديل  21101111وفي تاريخ  6030ورثه المرحوم / محمود حجازى محمود ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  21

 م العبور  11المنطمه الصناعيه المجاوره  21121العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح لطعه رلم 

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  6030ابناء محمود حجازى وشركاهم ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  21

 م العبور  11المنطمه الصناعيه المجاوره  21121وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح لطعه رلم 

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  2515عمر فارس وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     عصام -  22

امام نادى الشمس ايداع رلم   وبتاريخ  6ش عبد الحميد بدوى الدور الثانى شمه رلم  13وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 وبنشاط تصنيع وتجهيز البالستين بكافه انواعه

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  2515عصام عمر فارس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  23

امام نادى الشمس ايداع رلم   وبتاريخ  6ش عبد الحميد بدوى الدور الثانى شمه رلم  13وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 ه انواعهوبنشاط تصنيع وتجهيز البالستين بكاف

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  2515عصام عمر فارس وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  24

امام نادى الشمس ايداع رلم   وبتاريخ  6ش عبد الحميد بدوى الدور الثانى شمه رلم  13وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 ستين بكافه انواعهوبنشاط تصنيع وتجهيز البال

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  21126ليليان نبيل وشريكها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  25

  3شمه  1عماره  24الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح م الرحاب المرحله االولى مجموعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  21126بك ليدها برلم    ليليان نبيل وشركاها ، شركة تضامن ،  س -  26

  3شمه  1عماره  24الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح م الرحاب المرحله االولى مجموعه 

وصف تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  21126ليليان نبيل وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  21

  3شمه  1عماره  24الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح م الرحاب المرحله االولى مجموعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21101111وفي تاريخ  21126ليليان نبيل وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  28

  3شمه  1عماره  24ولى مجموعه الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح م الرحاب المرحله اال

وفي تاريخ  12458سهى عبدالرحمن مختار وشريكتها للتجميل اس ان دى ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  20

 1-161/  150-1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح محل رلم  21101115

 اهره الجديده كايروفستيفال سيتى مول الم

وفي تاريخ  12458سهى عبدالرحمن مختار وشريكتها للتجميل اس ان دى ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  31

كايرو فيستيفال سيتى مول  1501-161تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان محل رلم  21101115

 الماهره الجديده

تم تعديل  21101116وفي تاريخ  21423خالد مصطفى عباس عوض وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  31

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح ش العبور من ش االندلس المرج الشرليه 

تم تعديل  21101116وفي تاريخ  21423 خالد مصطفى عباس عوض وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    -  32

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح ش العبور من ش االندلس المرج الشرليه 

تم تعديل  21101116وفي تاريخ  21423خالد مصطفى عباس عوض وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  33

 ش االندلس من ش محور مؤسسه الزكاه  12عديل الفرع ليصبح العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  21101116وفي تاريخ  21423خالد مصطفى عباس عوض وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  34

 ش االندلس من ش محور مؤسسه الزكاه  12العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل الفرع ليصبح 

تم تعديل العنوان ,  21101111وفي تاريخ  22346ان حسن وشركاؤه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    احمد شعب -  35

 131بمول ارينا مول والممام على المطعه  4وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع جديد الى الشركة بالعنوان االتى الوحده التجاريه رلم 

اودع برلم   2م  65التجمع الخامس باالضافه الى اوت دون امام المحل مساحه  المطاع االول الحى السكنى مركز المدينه 121و 

 21فى 

تم تعديل العنوان  21101124وفي تاريخ  24112احمد عبد العظيم حسن وشركائه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  36

 نصر  م 6ش يوسف عباس شمه  44, وصف الـتأشير:   ، تم تعديل ممر الشركة ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  11131توفيك ابو زيد وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  31

 ش الفيروز من ش نجيب اسكندر  135الـتأشير:   ، تعديل ممر الشركة ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125ريخ وفي تا 11131دمحم عارف وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  38

 ش الفيروز من ش نجيب اسكندر  135الـتأشير:   ، تعديل ممر الشركة ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101125وفي تاريخ  24666نورهان فهيم وشريكها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  30

ارض الجولف مصر الجديده بنشاط خدمات الدعايه واالعالن  5زت الدور الثانى شمه ش دمحم ع 6الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان 

  2118لسنه  115والتوريدات الخاصه بها ايداع رلم   وبتاريخ  موافمه امنيه رلم 

 تم تعديل 21101125وفي تاريخ  24151ممدوح دمحم عبد المنعم نصار وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  41

 ش الجامعه المصريه كفر ابو صير  51العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  21431نادر شحاته وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  41

النزهه الجديده ايداع رلم    11دمحم كامل حسين الدور االول شمه  أ ش الدكتور 3الـتأشير:   ، اضافه فرع ممر ادارى للشركة بالعنوان 

 وبتاريخ 

تم تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  21431وائل حافظ وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  42

النزهه الجديده ايداع رلم    11الدور االول شمه أ ش الدكتور دمحم كامل حسين  3الـتأشير:   ، اضافه فرع ممر ادارى للشركة بالعنوان 

 وبتاريخ 

تم تعديل العنوان , وصف  21101120وفي تاريخ  12161نهى عبد الفتاح وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  43

يتم محو ليد الشركة من السجل  الحى الثانى م العبور المليوبيه وبذلن 11فيال  34الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح محليه 

 التجارى لنمل الممر 

تم تعديل العنوان ,  21101120وفي تاريخ  12161نهى عبد الفتاح وشريكتها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  44

محو ليد الشركة من الحى الثانى م العبور المليوبيه وبذلن يتم  11فيال  34وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح محليه 

 السجل التجارى لنمل الممر 

تم تعديل  21101120وفي تاريخ  18054ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  45

جديده ونشاطه الحى الرابع هليوبوليس ال 15الدور االرضى عمارة  12العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركة محل رلم 

تجاره وتوريد الحدايد والبويات ومواد البناء ومستلزمات الديكور والتوكيالت التجاريه ولوازم المعمار واالدوات الكهربائيه 

 واالدوات الصحيه..

, تم تعديل العنوان  21101120وفي تاريخ  18054خليل جابر رجب لابيل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  46

الحى الرابع هليوبوليس الجديده ونشاطه تجاره  15الدور االرضى عمارة  12وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركة محل رلم 

وتوريد الحدايد والبويات ومواد البناء ومستلزمات الديكور والتوكيالت التجاريه ولوازم المعمار واالدوات الكهربائيه واالدوات 

 الصحيه..

تم تعديل  21101120وفي تاريخ  18054ن احمد دمحم ابو شنب وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    ضياء الدي -  41

الحى الرابع هليوبوليس الجديده ونشاطه  15الدور االرضى عمارة  12العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه فرع للشركة محل رلم 



 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

ستلزمات الديكور والتوكيالت التجاريه ولوازم المعمار واالدوات الكهربائيه تجاره وتوريد الحدايد والبويات ومواد البناء وم

 واالدوات الصحيه..

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والتسويك خالد سعيد وشريكه ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح برمجيات حاسب الى تصميم موالع على االنترنت  -  1

،  سبك ليدها برلم    2110لسنه  2112صادر  2110لسنه  34االلكترونى بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه رلم 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101112وفي تاريخ  23511

 - 2جميع المواد اللدائنيه ومصنوعاتها  - 1احمد دمحم عبد الجواد وشركاه ، شركة تضامن  اضافه االنشطه التاليه وهى  -  2

تم تعديل 21101112وفي تاريخ  11651ماكينات واسطمبات ومستلزماتها وخالفه الى النشاط االصلى ،  سبك ليدها برلم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

تعمله ) احمد دمحم الصادق وشركاه ( ، توصية شركة جريده لالستيراد والتصدير وتجارة لطع غيار السيارات المستورده المس -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 21101113وفي تاريخ  11503بسيطة  الغاء نشاط المماوالت ،  سبك ليدها برلم   

 بسيطة

تم 21101113يخ وفي تار 11503دمحم احمد الصادق وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط المماوالت ،  سبك ليدها برلم    -  4

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

شركة جريده لالستيراد والتصدير وتجارة لطع غيار السيارات المستورده المستعمله ) احمد دمحم الصادق وشركاه ( ، شركة  -  5

ط , وصف التأشير:  شركة تم تعديل النشا21101113وفي تاريخ  11503تضامن  الغاء نشاط المماوالت ،  سبك ليدها برلم   

 تضامن

تم 21101113وفي تاريخ  11503دمحم احمد الصادق وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط المماوالت ،  سبك ليدها برلم    -  6

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

تم 21101113وفي تاريخ  10201رلم   دمحم البسيونى وشركاه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط االستيراد ،  سبك ليدها ب -  1

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

وفي تاريخ  10201دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد وشريكاه ، شركة تضامن  تم حذف نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم    -  8

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101113

عوض حلمى زخارى وشريكته ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح / تصدير وتوكيالت تجاريه و توريدات عموميه فى  -  0

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101114وفي تاريخ  1118حدود المصرح به ،  سبك ليدها برلم   

نشاط صناعه المالبس الجاهزه ليصبح غرض الشركة صناعه وتجاره دمحم فريد على وشريكه ، شركة تضامن  اضافه  -  11

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101111وفي تاريخ  25812المالبس الجاهزه ،  سبك ليدها برلم   

تم 21101116خ وفي تاري 12181احمد الكدش وشريكيه ، توصية بسيطة  تم حذف نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم    -  11

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

هانى صادق وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل النشاط بحذف نشاط االستيراد واصبح النشاط ورشه تشغيل معادن والتوريدات  -  12

تم تعديل 21101116خ وفي تاري 3610العموميه فى حدود المصرح به والتصدير والتوكيالت التجاريه ،  سبك ليدها برلم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

 



 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

عبير عبد هللا عبد الحميد وشركاها ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة ليصبح مماوالت متكامله وتصدير وتوريدات عامه  -  13

 أشير:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف الت21101111وفي تاريخ  25881فى حدود المصرح به ،  سبك ليدها برلم   

اضافه نشاط تجهيز وتمطيع ارضيات النجيل الصناعى  -فاروق السيد دمحم وشريكته ، شركة تضامن  حذف نشاط االستيراد  -  14

وتصنيع حبيبات وبالطات الربر المطاط للمالعب الرياضيه وتصنيع كيماويات البناء والمواد الالصمه والدهانات لالرضيات 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101122وفي تاريخ  11155ليدها برلم    الرياضيه ،  سبك

اضافه نشاط تجهيز وتمطيع ارضيات النجيل  -فاروق السيد دمحم الجعفراوى وشريكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستيراد  -  15

صنيع كيماويات البناء والمواد الالصمه والدهانات الصناعى وتصنيع حبيبات وبالطات الربر المطاط للمالعب الرياضيه وت

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101122وفي تاريخ  11155لالرضيات الرياضيه ،  سبك ليدها برلم   

ة ،  سبك فوزيه ابراهيم عبد الكريم اسماعيل وشركاها ، شركة تضامن  اضافه نشاط التوكيالت التجاريه الى غرض الشرك -  16

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101124وفي تاريخ  23641ليدها برلم   

فوزيه ابراهيم و د . احمد عاطف صدلى ، شركة تضامن  اضافه نشاط التوكيالت التجاريه الى غرض الشركة ،  سبك ليدها  -  11

 لتأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , وصف ا21101124وفي تاريخ  23641برلم   

وفي تاريخ  11131توفيك ابو زيد وشريكيه ، توصية بسيطة  تعديل غرض بحذف نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم    -  18

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21101125

وفي تاريخ  11131ليدها برلم   دمحم عارف وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل غرض بحذف نشاط االستيراد ،  سبك  -  10

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21101125

نهى عبد الفتاح وشركاها ، شركة تضامن  تم تعديل غرض الشركة ليصبح الميام باعمال تجاره وتوزيع االدويه البشريه  -  21

التجميل واالغذيه الخاصه والمستلزمات الطبيه والمطهرات  والبيطريه بكافه اشكالها الصيدالنيه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات

وفي تاريخ  12161والمنظفات والمواد الكيميائيه واضافات االعالف والتصدير والتصنيع لدى الغير ،  سبك ليدها برلم   

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101120

تم تعديل غرض الشركة ليصبح الميام باعمال تجاره وتوزيع االدويه البشريه   نهى عبد الفتاح وشريكتها ، شركة تضامن -  21

والبيطريه بكافه اشكالها الصيدالنيه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل واالغذيه الخاصه والمستلزمات الطبيه والمطهرات 

وفي تاريخ  12161لغير ،  سبك ليدها برلم   والمنظفات والمواد الكيميائيه واضافات االعالف والتصدير والتصنيع لدى ا

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101120

ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح كاالتى / تجارة وتوريد الحدايد والبويات  -  22

ولوازم المعمار واالدوات الكهربائيه واالدوات الصحيه والمماوالت العامه  ومواد البناء ومستلزمات الديكور والتوكيالت التجاريه

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101120وفي تاريخ  18054والتوريدات العموميه ،  سبك ليدها برلم   

ة وتوريد الحدايد والبويات ومواد البناء خليل جابر رجب لابيل وشركاه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح كاالتى / تجار -  23

ومستلزمات الديكور والتوكيالت التجاريه ولوازم المعمار واالدوات الكهربائيه واالدوات الصحيه والمماوالت العامه والتوريدات 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101120وفي تاريخ  18054العموميه ،  سبك ليدها برلم   

ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب وشريكيه ، شركة تضامن  تعديل النشاط ليصبح كاالتى / تجارة وتوريد الحدايد والبويات  -  24

ومواد البناء ومستلزمات الديكور والتوكيالت التجاريه ولوازم المعمار واالدوات الكهربائيه واالدوات الصحيه والمماوالت العامه 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101120وفي تاريخ  18054بك ليدها برلم   والتوريدات العموميه ،  س

 21431نادر شحاته وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط التوكيالت التجاريه الى غرض الشركة ،  سبك ليدها برلم    -  25

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101120وفي تاريخ 

 21431وائل حافظ وشريكيه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التوكيالت التجاريه الى غرض الشركة ،  سبك ليدها برلم    -  26

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101120وفي تاريخ 



 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

ات الغذائيه بكافه انواعها شركة دمحم عبد العزيز مصطفى وشريكه ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح توزيع المنتج -  21

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21101131وفي تاريخ  11011والتوكيالت التجاريه ،  سبك ليدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 21101111وفي تاريخ  21033شرين الوكيل وشريكتها ، سبك ليدها برلم    -  1

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21101110وفي تاريخ  23551شيرين ثابت دمحم ابراهيم وشريكها ، سبك ليدها برلم    -  2

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 21101111وفي تاريخ  21451ياسمين االمير فهيم وشريكها ، سبك ليدها برلم    -  3

 امنشركة تض

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: توصية 21101111وفي تاريخ  21126ليليان نبيل وشريكها ، سبك ليدها برلم    -  4

 بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: توصية 21101111وفي تاريخ  21126ليليان نبيل وشركاها ، سبك ليدها برلم    -  5

 بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 21101116وفي تاريخ  24611عمران وشريكه ، سبك ليدها برلم   جرحى  -  6

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21101116وفي تاريخ  21423خالد مصطفى عباس عوض وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  1

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: شركة 21101116وفي تاريخ  215اه ، سبك ليدها برلم   ميالد ظريف وشرك -  8

 تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: شركة 21101116وفي تاريخ  215فهمى توفيك وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  0

 تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: شركة 21101116وفي تاريخ  215ميالد ظريف وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  11

 تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: شركة 21101116وفي تاريخ  215ميالد ظريف وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  11

 تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21101128اريخ وفي ت 1126احمد محمود احمد البيسى وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  12

 التأشير: شركة تضامن



 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

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21101128وفي تاريخ  1126احمد محمود احمد البيسى وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  13

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21101131ي تاريخ وف 21504امير سعيد عبد الغفار وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  14

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21101131وفي تاريخ  21504تامر رافت رمضان وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  15

 التأشير: توصية بسيطة

م تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: شركة ت21101131وفي تاريخ  10014هشام وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  16

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: خالد عبد المنعم عبد  11305توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101111،  فى تاريخ :   -  1

 الوهاب وشريكه

الى: خالد عبد المنعم عبد  11305شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101111،  فى تاريخ :   -  2

 الوهاب وشريكه

الى: دمحم ممدوح عيسى عبد  10201شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101113،  فى تاريخ :   -  3

 الحميد وشريكاه

الى: اوالد ابو زيد  23183شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101114،  فى تاريخ :   -  4

 للمماوالت )صفوت ابو زيد وشركاه (

الى: عبد هللا ابراهيم  22802شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101118،  فى تاريخ :   -  5

 شركاهو

 الى: ليليان نبيل وشركاها 21126توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101111،  فى تاريخ :   -  6

 الى: ليليان نبيل وشركاها 21126شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101111،  فى تاريخ :   -  1

الى: جمال صالح السيد  23130توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101115 ،  فى تاريخ :  -  8

 وشركاه

 الى: ميالد ظريف وشريكه 215شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101116،  فى تاريخ :   -  0

 الى: ميالد ظريف وشريكه 215التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  شركة تضامن  تم  21101116،  فى تاريخ :   -  11

 الى: ميالد ظريف وشريكه 215توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101116،  فى تاريخ :   -  11

الى: نصره دمحم مرسى  23123توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101118،  فى تاريخ :   -  12

 لاسم وشركاها

الى: محمود حافظ عفيفى  21334شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101120،  فى تاريخ :   -  13

 وشريكه



 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

الى: ضياء الدين احمد دمحم  18054شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101120ى تاريخ : ،  ف  -  14

 ابو شنب وشركاه

 الى: نادر شحاته وشريكته 21431شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101120،  فى تاريخ :   -  15

الى: امير سعيد عبد الغفار  21504توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101131 ،  فى تاريخ :  -  16

 وشريكه

الى: امير سعيد عبد الغفار  21504شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101131،  فى تاريخ :   -  11

 وشريكه

الى: عمرو السيد ابو  12311شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21101131،  فى تاريخ :   -  18

 ضيف احمد على وشريكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21101111ومستحماته ، تاريخ : محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله  -  1

 11305برلم   

    21101111محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  2

 11305برلم   

    21101111ه ومستحماته ، تاريخ : محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حمول -  3

 11305برلم   

    21101111محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  4

 11305برلم   

    21101111موله ومستحماته ، تاريخ : محمود ابو الوفا احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه ح -  5

 11305برلم   

    21101111محمود ابو الوفا احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  6

 11305برلم   

واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين -  1

 11305برلم       21101111

خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  8

 11305برلم       21101111

مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة  -  0

 11305برلم       21101111

خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  11

 11305برلم       21101111



 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

حمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : محمود ابو الوفا ا -  11

 11305برلم       21101111

محمود ابو الوفا احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  12

 11305برلم       21101111

منعم عبد الوهاب دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : خالد عبد ال -  13

 11305برلم       21101111

خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  14

 11305   برلم    21101111

خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ :  -  15

 11305برلم       21101111

، تاريخ : خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستالم كافه حموله ومستحماته  -  16

 11305برلم       21101111

محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد الوهاب ،  -  11

 11305برلم       21101111تاريخ : 

محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد الوهاب ،  -  18

 11305برلم       21101111تاريخ : 

الوهاب ، محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد  -  10

 11305برلم       21101111تاريخ : 

محمود ابو الوفا احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد الوهاب ،  -  21

 11305برلم       21101111تاريخ : 

داره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد الوهاب ، محمود ابو الوفا احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  يصبح حك اال -  21

 11305برلم       21101111تاريخ : 

محمود ابو الوفا احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد الوهاب ،  -  22

 11305برلم       21101111تاريخ : 

عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد  خالد عبد المنعم -  23

 11305برلم       21101111الوهاب ، تاريخ : 

بد خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم ع -  24

 11305برلم       21101111الوهاب ، تاريخ : 

خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد  -  25

 11305برلم       21101111الوهاب ، تاريخ : 

مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد   خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  توصية بسيطة -  26

 11305برلم       21101111الوهاب ، تاريخ : 

محمود ابو الوفا احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد الوهاب ،  -  21

 11305برلم       21101111تاريخ : 

محمود ابو الوفا احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد الوهاب ،  -  28

 11305برلم       21101111تاريخ : 



 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

د عبد المنعم عبد خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خال -  20

 11305برلم       21101111الوهاب ، تاريخ : 

خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد  -  31

 11305برلم       21101111الوهاب ، تاريخ : 

شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد   خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم -  31

 11305برلم       21101111الوهاب ، تاريخ : 

خالد عبد المنعم عبد الوهاب دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  يصبح حك االداره والتوليع للشرين / خالد عبد المنعم عبد  -  32

 11305برلم       21101111: الوهاب ، تاريخ 

محمود عوض هللا دمحم على  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع للشركاء الثالثه المتضامنين عوض هللا دمحم على  -  33

 24058برلم       21101112/ احمد عوض هللا دمحم / محمود عوض هللا دمحم مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

 السباعى عبد الحميد  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه احمد دمحم -  34

 10201برلم       21101113حموله ، تاريخ : 

احمد دمحم السباعى عبد الحميد  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه  -  35

 10201برلم       21101113حموله ، تاريخ : 

احمد ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه  -  36

 10201برلم       21101113حموله ، تاريخ : 

خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه احمد ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم  -  31

 10201برلم       21101113حموله ، تاريخ : 

دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه حموله  -  38

 10201برلم       21101113، تاريخ : 

مدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه حموله دمحم م -  30

 10201برلم       21101113، تاريخ : 

، تاريخ دمحم احمد دمحم البسيونى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه حموله  -  41

 10201برلم       21101113: 

دمحم احمد دمحم البسيونى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / دمحم احمد دمحم البسيونى واستلم كافه حموله ، تاريخ  -  41

 10201برلم       21101113: 

شرين / احمد دمحم السباعى عبد الحميد واستلم احمد دمحم السباعى عبد الحميد  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروج ال -  42

 10201برلم       21101113كافه حموله ، تاريخ : 

احمد دمحم السباعى عبد الحميد  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروج الشرين / احمد دمحم السباعى عبد الحميد واستلم  -  43

 10201برلم       21101113كافه حموله ، تاريخ : 

حمد ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / احمد دمحم السباعى عبد الحميد واستلم ا -  44

 10201برلم       21101113كافه حموله ، تاريخ : 

واستلم احمد ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / احمد دمحم السباعى عبد الحميد  -  45

 10201برلم       21101113كافه حموله ، تاريخ : 

دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / احمد دمحم السباعى عبد الحميد واستلم كافه  -  46

 10201برلم       21101113حموله ، تاريخ : 



 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

دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / احمد دمحم السباعى عبد الحميد واستلم كافه  -  41

 10201برلم       21101113حموله ، تاريخ : 

ميد واستلم كافه حموله دمحم احمد دمحم البسيونى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / احمد دمحم السباعى عبد الح -  48

 10201برلم       21101113، تاريخ : 

دمحم احمد دمحم البسيونى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين / احمد دمحم السباعى عبد الحميد واستلم كافه حموله  -  40

 10201برلم       21101113، تاريخ : 

من  شرين متضامن  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء احمد دمحم السباعى عبد الحميد  شركة تضا -  51

المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى االداريه والتجاريه اما فيما يتعلك بالنواحى الماليه والتعامل مع البنون من ايداع 

الئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه وسحب وصرف شيكات واتخاذ االجراءات الالزمه للحصول على التسهيالت ا

الرهون وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول الثابته والمتداوله الخاصه بالشركة فانها تكون من حك 

 10201برلم       21101113الطرف الثانى دمحم ممدوح عيسى منفردا ، تاريخ : 

عى عبد الحميد  شركة تضامن  شرين متضامن  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء احمد دمحم السبا -  51

المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى االداريه والتجاريه اما فيما يتعلك بالنواحى الماليه والتعامل مع البنون من ايداع 

للحصول على التسهيالت االئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه  وسحب وصرف شيكات واتخاذ االجراءات الالزمه

الرهون وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول الثابته والمتداوله الخاصه بالشركة فانها تكون من حك 

 10201برلم       21101113الطرف الثانى دمحم ممدوح عيسى منفردا ، تاريخ : 

احمد ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء  -  52

المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى االداريه والتجاريه اما فيما يتعلك بالنواحى الماليه والتعامل مع البنون من ايداع 

خاذ االجراءات الالزمه للحصول على التسهيالت االئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه وسحب وصرف شيكات وات

الرهون وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول الثابته والمتداوله الخاصه بالشركة فانها تكون من حك 

 10201برلم       21101113الطرف الثانى دمحم ممدوح عيسى منفردا ، تاريخ : 

احمد ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء  -  53

ع المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى االداريه والتجاريه اما فيما يتعلك بالنواحى الماليه والتعامل مع البنون من ايدا

وسحب وصرف شيكات واتخاذ االجراءات الالزمه للحصول على التسهيالت االئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه 

الرهون وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول الثابته والمتداوله الخاصه بالشركة فانها تكون من حك 

 10201برلم       21101113ى منفردا ، تاريخ : الطرف الثانى دمحم ممدوح عيس

دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء  -  54

امل مع البنون من ايداع المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى االداريه والتجاريه اما فيما يتعلك بالنواحى الماليه والتع

وسحب وصرف شيكات واتخاذ االجراءات الالزمه للحصول على التسهيالت االئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه 

الرهون وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول الثابته والمتداوله الخاصه بالشركة فانها تكون من حك 

 10201برلم       21101113الثانى دمحم ممدوح عيسى منفردا ، تاريخ : الطرف 

دمحم ممدوح عيسى عبد الحميد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء  -  55

النواحى الماليه والتعامل مع البنون من ايداع المتضامنين مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى االداريه والتجاريه اما فيما يتعلك ب

وسحب وصرف شيكات واتخاذ االجراءات الالزمه للحصول على التسهيالت االئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه 

نها تكون من حك الرهون وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول الثابته والمتداوله الخاصه بالشركة فا

 10201برلم       21101113الطرف الثانى دمحم ممدوح عيسى منفردا ، تاريخ : 

دمحم احمد دمحم البسيونى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء المتضامنين  -  56

ه اما فيما يتعلك بالنواحى الماليه والتعامل مع البنون من ايداع وسحب مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى االداريه والتجاري

وصرف شيكات واتخاذ االجراءات الالزمه للحصول على التسهيالت االئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه الرهون 

الخاصه بالشركة فانها تكون من حك الطرف  وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول الثابته والمتداوله

 10201برلم       21101113الثانى دمحم ممدوح عيسى منفردا ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم احمد دمحم البسيونى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح / لكافه الشركاء المتضامنين  -  51

االداريه والتجاريه اما فيما يتعلك بالنواحى الماليه والتعامل مع البنون من ايداع وسحب  مجتمعين او منفردين وذلن فى النواحى

وصرف شيكات واتخاذ االجراءات الالزمه للحصول على التسهيالت االئتمانيه وفتح االعتمادات المستنديه واجراء كافه الرهون 

الثابته والمتداوله الخاصه بالشركة فانها تكون من حك الطرف وفتح الحسابات الجاريه بالبنون واجراء كافه التصرفات لالصول 

 10201برلم       21101113الثانى دمحم ممدوح عيسى منفردا ، تاريخ : 

ابراهيم الصيد ابراهيم عبد السيد  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع موكله للطرف االول / ابراهيم الصيد  -  58

مجتمعين فى االتى  -والطرف الثانى / خالد عبد الحميد دمحم اسماعيل والطرف الرابع / دمحم احمد مصطفى حسن ابراهيم عبد السيد 

حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه ولطاع االعمال والمطاع العام 

والهيئات وكذلن حك التوليع على جميع عمود البيع والشراء وعمود المماوالت والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وجميع الوزارات 

 23146برلم       21101113والوكاالت التجاريه والرهن والتنازل والتصرف وذلن باسم الشركة ، تاريخ : 

حك فى تعيين وعزل ابراهيم الصيد ابراهيم عبد السيد  توصية بسيطة  مدير و شرين  وضمن اغراضها ولمصلحتها وال -  50

مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحك ابراهم كافه العمود والمشاركات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

االجل وكذلن حك توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ثانيا وللطرف االول / ابراهيم الصيد ابراهيم عبد السيد والطرف 

 احمد مصطفى حسن مجتمعين فى االتى )تسليم وتسلم الشيكات والتوليع على عروض االسعار واوامر التوريد وغيرها الرابع دمحم

 23146برلم       21101113والحك فى التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب وايداع والتوليع ، تاريخ : 

مدير و شرين  على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات ابراهيم الصيد ابراهيم عبد السيد  توصية بسيطة   -  61

وشهادات الضمان والمستندات االعتماديه وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

توكيل او تفويض الغير  اغراضها وحك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وكذلن حك

فى كل او بعض ماذكر ( كما يجوز بموافمه جميع الشركاء ان تندمج الشركة مع شركة اخرى اذا التضت مصلحه الشركة ذلن ، 

 23146برلم       21101113تاريخ : 

حك االدارة والتوليع محمود مصطفى دمحم بركات  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل حك االداره والتوليع ليصبح /  -  61

وكذلن حك البيع للنفس او الغير والتعامل مع كافه الجهات وتمثيل الشركه امامها بما فيها ادارة المرور والتعامل مع البنون فى فتح 

 الحسابات والسحب وااليداع وكذلن حك االلتراض والرهن وعلى العموم كافه اعمال االدارة تكون من حك الشريكان منفردين بحيث

 25331برلم       21101114يموم كال منهما منفردا بكافه االعمال وتمثيل الشركة ، تاريخ : 

اسماء جاد شبيب جاد  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت / من حك الشريكين المتضامنين اسماء جاد  -  62

حك االداره والتوليع نيابه عن الشركة امام كافه الجهات الرسميه شبيب جاد ، شرين انيس السيد دمحم الوكيل مجتمعين او منفردين 

والحكوميه والغير حكوميه وكذلن لهما الحك فى تعين وولف وعزل مستخدمى الشركة وتحديد اجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه 

ون وسحب الشبكات والحواالت وصرفها المبالغ واصدار الشبكات باسم الشركة وابرام العمود واالتفالات مع عمالء الشركة فى البن

 21033برلم       21101111من البنون والشركات بشرط ان تكون االعمال الصادر ، تاريخ : 

اسماء جاد شبيب جاد  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت / من حك الشريكين المتضامنين اسماء جاد  -  63

 الوكيل مجتمعين او منفردين حك االداره والتوليع نيابه عن الشركة امام كافه الجهات الرسميه شبيب جاد ، شرين انيس السيد دمحم

والحكوميه والغير حكوميه وكذلن لهما الحك فى تعين وولف وعزل مستخدمى الشركة وتحديد اجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه 

تفالات مع عمالء الشركة فى البنون وسحب الشبكات والحواالت وصرفها المبالغ واصدار الشبكات باسم الشركة وابرام العمود واال

 21033برلم       21101111من البنون والشركات بشرط ان تكون االعمال الصادر ، تاريخ : 

اسماء جاد شبيب جاد  شركة تضامن  مدير و شرين  منهما باسم الشركة وضمن اغراضها اما الرهن وااللتراض او بيع  -  64

ول الشركة يكون من حك الشريكين المتضامنين اسماء جاد شبيب جاد ، شرين انيس السيد دمحم الوكيل مجتمعين ، تاريخ : اص

 21033برلم       21101111

اسماء جاد شبيب جاد  توصية بسيطة  مدير و شرين  منهما باسم الشركة وضمن اغراضها اما الرهن وااللتراض او بيع  -  65

كون من حك الشريكين المتضامنين اسماء جاد شبيب جاد ، شرين انيس السيد دمحم الوكيل مجتمعين ، تاريخ : اصول الشركة ي

 21033برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1دمحم نور الدين مبارن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  تعديل حك التوليع لدى البنون على النحو التالى  -  66

/ دمحم نور الدين دمحم رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب وتوليع ثانى للسيد / انجى احمد دمحم عبد هللا عضو توليع اول للسيد  -

مجلس االداره وتوليع ثان للسيد / كريم عماد دمحم عبد العزيز رئيس اداره االستثمار على ان يتم اعتماد الشيكات وكافه المعامالت 

ن ممن له حك التوليع االول وتوليع ثان ممن له حك التوليع الثانى او توليعين مجتمعين ممن لهم والتحويالت البنكيه بتوليع مجتمعي

 10112برلم       21101118حك التوليع الثانى ، تاريخ : 

احمد خيرى عبد الحى السنهراوى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح / لجميع االطراق  -  61

ين او منفردين حك االداره والتوليع كما يمثلوا المديرون الشركه فى عاللتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا مجتمع

الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها كذا التعامل مع جميع البنون والمصاريك من سحب وايداع وفتح وغلك 

لتراض والرهن التوليع على الشيكات استصدار شهادات وخطابات ضمان كافه صور الحسابات واالفراح عن راس المال واال

 22802برلم       21101118التعامل مع جميع البنون والمصارف وبيع اصول الشركة ممتلكاتها العماريه واالرضى ، تاريخ : 

اره والتوليع لتصبح / لجميع االطراق احمد خيرى عبد الحى السنهراوى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االد -  68

مجتمعين او منفردين حك االداره والتوليع كما يمثلوا المديرون الشركه فى عاللتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا 

وغلك  الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها كذا التعامل مع جميع البنون والمصاريك من سحب وايداع وفتح

الحسابات واالفراح عن راس المال وااللتراض والرهن التوليع على الشيكات استصدار شهادات وخطابات ضمان كافه صور 

 22802برلم       21101118التعامل مع جميع البنون والمصارف وبيع اصول الشركة ممتلكاتها العماريه واالرضى ، تاريخ : 

شركة تضامن  مدير و شرين  والسيارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن   احمد خيرى عبد الحى السنهراوى -  60

 22802برلم       21101118اغراضها ، تاريخ : 

احمد خيرى عبد الحى السنهراوى  شركة تضامن  مدير و شرين  والسيارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  11

 22802م   برل    21101118اغراضها ، تاريخ : 

ممدوح حسين على احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  يضاف الى بند االداره والتوليع تمرر تعيين السيد / ممدوح حسين  -  11

على احمد مدير للشركة يكون له حك فى التعامل والتوليع مع وامام وزارة الصحه بكل مديرياتها ولجانها واستخراج كافه التراخيص 

افمات الالزمه والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه مع الطرف االول امل عبد العليم الجندى الشرين والتصاريح والمو

 10511برلم       21101110المتضامن مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

ان الى شرين موصى شيرين ثابت دمحم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل صفه الشرين سامح رمضان احمد سليم -  12

 23551برلم       21101110، تاريخ : 

شيرين ثابت دمحم ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل صفه الشرين سامح رمضان احمد سليمان الى شرين موصى  -  13

 23551برلم       21101110، تاريخ : 

يل صفه الشرين سامح رمضان احمد سليمان الى شرين سامح رمضان احمد سليمان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعد -  14

 23551برلم       21101110موصى ، تاريخ : 

سامح رمضان احمد سليمان  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل صفه الشرين سامح رمضان احمد سليمان الى شرين  -  15

 23551برلم       21101110موصى ، تاريخ : 

شيرين ثابت دمحم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع لشيرين ثابت دمحم ابراهيم منفردا ، تاريخ  -  16

 23551برلم       21101110: 

منفردا ، تاريخ  شيرين ثابت دمحم ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع لشيرين ثابت دمحم ابراهيم -  11

 23551برلم       21101110: 

سامح رمضان احمد سليمان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع لشيرين ثابت دمحم ابراهيم منفردا ،  -  18

 23551برلم       21101110تاريخ : 

االداره والتوليع لشيرين ثابت دمحم ابراهيم منفردا ، سامح رمضان احمد سليمان  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل حك  -  10

 23551برلم       21101110تاريخ : 



 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

دمحم مصطفى دمحم عثمان  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل االداره والتوليع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ،  -  81

 21451برلم       21101111تاريخ : 

 عثمان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل االداره والتوليع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ، دمحم مصطفى دمحم -  81

 21451برلم       21101111تاريخ : 

ياسمين االمير فهيم رمضان  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل االداره والتوليع للشريكين المتضامنين مجتمعين او  -  82

 21451برلم       21101111يخ : منفردين ، تار

ياسمين االمير فهيم رمضان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل االداره والتوليع للشريكين المتضامنين مجتمعين او  -  83

 21451برلم       21101111منفردين ، تاريخ : 

برلم       21101111م كافه حموله ، تاريخ : ليليان نبيل عدلى رياض  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستل -  84

21126 

برلم       21101111ليليان نبيل عدلى رياض  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  85

21126 

برلم       21101111تاريخ : ليليان نبيل عدلى رياض  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ،  -  86

21126 

برلم       21101111ليليان نبيل عدلى رياض  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  81

21126 

برلم       21101111جوزيف كامل توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  88

21126 

برلم       21101111جوزيف كامل توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  80

21126 

برلم       21101111جوزيف كامل توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  01

21126 

برلم       21101111كامل توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : جوزيف  -  01

21126 

ليليان نبيل عدلى رياض  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه  -  02

 21126برلم       21101111كيل الغير ، تاريخ : السلطات لتحميك اغراض الشركة وكذا حك تو

ليليان نبيل عدلى رياض  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه  -  03

 21126برلم       21101111السلطات لتحميك اغراض الشركة وكذا حك توكيل الغير ، تاريخ : 

بيل عدلى رياض  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه ليليان ن -  04

 21126برلم       21101111السلطات لتحميك اغراض الشركة وكذا حك توكيل الغير ، تاريخ : 

اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه ليليان نبيل عدلى رياض  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع  -  05

 21126برلم       21101111السلطات لتحميك اغراض الشركة وكذا حك توكيل الغير ، تاريخ : 

جوزيف كامل توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه السلطات  -  06

 21126برلم       21101111الشركة وكذا حك توكيل الغير ، تاريخ : لتحميك اغراض 

جوزيف كامل توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه السلطات  -  01

 21126برلم       21101111لتحميك اغراض الشركة وكذا حك توكيل الغير ، تاريخ : 



 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

جوزيف كامل توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه  -  08

 21126برلم       21101111السلطات لتحميك اغراض الشركة وكذا حك توكيل الغير ، تاريخ : 

ع اصبحت للشريكه ليليان نبيل منفرده ولها كافه جوزيف كامل توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتولي -  00

 21126برلم       21101111السلطات لتحميك اغراض الشركة وكذا حك توكيل الغير ، تاريخ : 

عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  تعديل حك االداره والتوليع يمثل حك االداره والتوليع  -  111

تضامن منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحك فى التعامل للطرف االول الشرين الم

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاصه 

مصارف من سحب و ايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون وال

 2515برلم       21101111خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ، تاريخ : 

ه والتوليع عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  تعديل حك االداره والتوليع يمثل حك االدار -  111

للطرف االول الشرين المتضامن منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحك فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاصه 

وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب و ايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار  بكافه اشكالهم

 2515برلم       21101111خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ، تاريخ : 

ك االداره والتوليع يمثل حك االداره والتوليع عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  تعديل ح -  112

للطرف االول الشرين المتضامن منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحك فى التعامل 

لعام والمطاع الخاصه باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال ا

بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب و ايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار 

 2515برلم       21101111خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ، تاريخ : 

صية بسيطة  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع يمثل حك االداره والتوليع للطرف عصام عمر فارس صالح  تو -  113

االول الشرين المتضامن منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحك فى التعامل باسم 

ه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاصه بكافه الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكومي

اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب و ايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

 2515برلم       21101111وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ، تاريخ : 

عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع يمثل حك االداره والتوليع للطرف  -  114

االول الشرين المتضامن منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحك فى التعامل باسم 

يع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاصه بكافه الشركة وضمن اغراضها امام جم

اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب و ايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

 2515برلم       21101111تاريخ :  وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ،

عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع يمثل حك االداره والتوليع للطرف  -  115

االول الشرين المتضامن منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها وله منفردا الحك فى التعامل باسم 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاصه بكافه  الشركة وضمن اغراضها امام جميع

اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارف من سحب و ايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

 2515برلم       21101111اريخ : وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ، ت

عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها  -  116

وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الحك فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد 

رهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العمود مرتباتهم واجو

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله منفردا الحك فى التعامل مع شركات االيجار التمويلى 

 2515برلم       21101111يجار التمويلى وله منفردا ، تاريخ : والتوليع على كافه العمود الخاصه باال

عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها  -  111

ء الشركة وتحديد وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الحك فى تعيين وعزل مستخدمى ووكال



 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

مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله منفردا الحك فى التعامل مع شركات االيجار التمويلى 

 2515برلم       21101111يع على كافه العمود الخاصه بااليجار التمويلى وله منفردا ، تاريخ : والتول

عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها  -  118

ك فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الح

مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العمود 

شركات االيجار التمويلى والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله منفردا الحك فى التعامل مع 

 2515برلم       21101111والتوليع على كافه العمود الخاصه بااليجار التمويلى وله منفردا ، تاريخ : 

عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلن له  -  110

باسم ولصالح الشركة وله الحك فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم  حك التوليع على عمود الشراء والبيع

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العمود والمشارطات 

منفردا الحك فى التعامل مع شركات االيجار التمويلى والتوليع على  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله

 2515برلم       21101111كافه العمود الخاصه بااليجار التمويلى وله منفردا ، تاريخ : 

عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلن له  -  111

وليع على عمود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الحك فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم حك الت

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العمود والمشارطات 

الشركة بالنمد او باالجل وله منفردا الحك فى التعامل مع شركات االيجار التمويلى والتوليع على والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 2515برلم       21101111كافه العمود الخاصه بااليجار التمويلى وله منفردا ، تاريخ : 

ضمن اغراضها وكذلن له عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها و -  111

حك التوليع على عمود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الحك فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العمود والمشارطات 

لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله منفردا الحك فى التعامل مع شركات االيجار التمويلى والتوليع على وا

 2515برلم       21101111كافه العمود الخاصه بااليجار التمويلى وله منفردا ، تاريخ : 

الرهن لصالح البنون وكذا حك توكيل البنون فى  عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  حك -  112

الرهن والتوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او منمول  ويضاف الى بند 

افه الجهات الحكوميه والغير االداره والتوليع عمل توكيل بالرهن لصالح البنون فى ذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثيك امام ك

حكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون ، تاريخ : 

 2515برلم       21101111

ى عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  حك الرهن لصالح البنون وكذا حك توكيل البنون ف -  113

الرهن والتوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او منمول  ويضاف الى بند 

االداره والتوليع عمل توكيل بالرهن لصالح البنون فى ذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثيك امام كافه الجهات الحكوميه والغير 

ذلن وله الحك فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون ، تاريخ : حكوميه الخاصه ب

 2515برلم       21101111

عمر عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  شرين موصى  حك الرهن لصالح البنون وكذا حك توكيل البنون فى  -  114

لرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او منمول  ويضاف الى بند الرهن والتوليع على كافه عمود االلتراض وا

االداره والتوليع عمل توكيل بالرهن لصالح البنون فى ذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثيك امام كافه الجهات الحكوميه والغير 

او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون ، تاريخ :  حكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل او تفويض الغير فى كل

 2515برلم       21101111

عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك الرهن لصالح البنون وكذا حك توكيل البنون فى الرهن  -  115

ا من ثابت او منمول  ويضاف الى بند االداره والتوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيه

والتوليع عمل توكيل بالرهن لصالح البنون فى ذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثيك امام كافه الجهات الحكوميه والغير 
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يخ : حكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون ، تار

 2515برلم       21101111

عصام عمر فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك الرهن لصالح البنون وكذا حك توكيل البنون فى الرهن  -  116

والتوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او منمول  ويضاف الى بند االداره 

لتوليع عمل توكيل بالرهن لصالح البنون فى ذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثيك امام كافه الجهات الحكوميه والغير وا

حكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون ، تاريخ : 

 2515برلم       21101111

فارس صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك الرهن لصالح البنون وكذا حك توكيل البنون فى الرهن  عصام عمر -  111

والتوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او منمول  ويضاف الى بند االداره 

امام مصلحه الشهر العمارى والتوثيك امام كافه الجهات الحكوميه والغير والتوليع عمل توكيل بالرهن لصالح البنون فى ذلن 

حكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون ، تاريخ : 

 2515برلم       21101111

ين  تم تعديل حك االداره والتوليع لتصبح / للطرف االول منفرد دمحم عبد هللا احمد عبد الرحمن  شركة تضامن  مدير و شر -  118

دمحم عبد هللا احمد عبد الرحمن حك االلتراض االموال الالزمه للشركة من البنون او غيرها لتمويل الشركة اى كانت ليمه المبالغ 

 18012برلم       21101114تاريخ :  التى يتم الترضها وذلن بموافمه الطرف االول منفردا دون الرجوع الى الطرف الثانى ،

دمحم غريب عبد الواحد عبد الحليم  توصية بسيطة  شرين متضامن  له حك االداره والتوليع منفردا وله اوسع السلطات فى  -  110

 23130برلم       21101115اداره الشركة والتوليع عنها على ان تكون ضمن االعمال الخاصه بالشركة ، تاريخ : 

دمحم غريب عبد الواحد عبد الحليم  توصية بسيطة  شرين متضامن  له حك االداره والتوليع منفردا وله اوسع السلطات فى  -  121

 23130برلم       21101115اداره الشركة والتوليع عنها على ان تكون ضمن االعمال الخاصه بالشركة ، تاريخ : 

دير و شرين  له حك االداره والتوليع منفردا وله اوسع السلطات فى اداره جمال صالح السيد سالمه  توصية بسيطة  م -  121

 23130برلم       21101115الشركة والتوليع عنها على ان تكون ضمن االعمال الخاصه بالشركة ، تاريخ : 

ع السلطات فى اداره جمال صالح السيد سالمه  توصية بسيطة  مدير و شرين  له حك االداره والتوليع منفردا وله اوس -  122

 23130برلم       21101115الشركة والتوليع عنها على ان تكون ضمن االعمال الخاصه بالشركة ، تاريخ : 

رضا عبد هللا اسماعيل راضى  توصية بسيطة  شرين موصى  له حك االداره والتوليع منفردا وله اوسع السلطات فى اداره  -  123

 23130برلم       21101115تكون ضمن االعمال الخاصه بالشركة ، تاريخ : الشركة والتوليع عنها على ان 

رضا عبد هللا اسماعيل راضى  توصية بسيطة  شرين موصى  له حك االداره والتوليع منفردا وله اوسع السلطات فى اداره  -  124

 23130برلم       21101115الشركة والتوليع عنها على ان تكون ضمن االعمال الخاصه بالشركة ، تاريخ : 

توفيك احمد توفيك صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته ودخول  -  125

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435ورثته الشرعين بموجب اعالم وراثه رلم 

شرين موصى  خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته ودخول  اميره توفيك احمد توفيك  توصية بسيطة  -  126

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435ورثته الشرعين بموجب اعالم وراثه رلم 

ورثته دمحم احمد توفيك صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته ودخول  -  121

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435الشرعين بموجب اعالم وراثه رلم 

شرين توفيك احمد  توصية بسيطة  شرين موصى  خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته ودخول ورثته  -  128

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435الشرعين بموجب اعالم وراثه رلم 

رامى دمحم احمد توفيك  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته ودخول ورثته  -  120

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435الشرعين بموجب اعالم وراثه رلم 
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خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته ودخول ورثته   كملة على دمحم عوض  توصية بسيطة  شرين متضامن -  131

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435الشرعين بموجب اعالم وراثه رلم 

امير دمحم احمد توفيك  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته ودخول ورثته  -  131

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435عين بموجب اعالم وراثه رلم الشر

نهال سمير عبد الوهاب عبد الهادى  توصية بسيطة  شرين موصى  خروج الشرين / دمحم احمد توفيك صالح نظر لوفاته  -  132

 21155برلم       21101115، تاريخ :  2110لسنه  435ودخول ورثته الشرعين بموجب اعالم وراثه رلم 

توفيك احمد توفيك صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره الشركة  -  133

والتوليع عنها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين من الشركاء االتى 

خالد سمير عبد الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد توفيك  -مائهم اس

 21155برلم       21101115صالح ، تاريخ : 

اميره توفيك احمد توفيك  توصية بسيطة  شرين موصى  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره الشركة  -  134

والتوليع عنها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين من الشركاء االتى 

الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد توفيك  خالد سمير عبد -اسمائهم 

 21155برلم       21101115صالح ، تاريخ : 

دمحم احمد توفيك صالح  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره الشركة  -  135

نها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين من الشركاء االتى والتوليع ع

خالد سمير عبد الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد توفيك  -اسمائهم 

 21155برلم       21101115صالح ، تاريخ : 

شرين توفيك احمد  توصية بسيطة  شرين موصى  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره الشركة والتوليع  -  136

 -عنها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين من الشركاء االتى اسمائهم 

مير عبد الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد توفيك صالح ، خالد س

 21155برلم       21101115تاريخ : 

رامى دمحم احمد توفيك  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره الشركة  -  131

توليع عنها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين من الشركاء االتى وال

خالد سمير عبد الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد توفيك  -اسمائهم 

 21155برلم       21101115صالح ، تاريخ : 

كملة على دمحم عوض  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره الشركة  -  138

والتوليع عنها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين من الشركاء االتى 

خالد سمير عبد الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد توفيك  -هم اسمائ

 21155برلم       21101115صالح ، تاريخ : 

الشركة  امير دمحم احمد توفيك  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره -  130

والتوليع عنها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين من الشركاء االتى 

خالد سمير عبد الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد توفيك  -اسمائهم 

 21155برلم       21101115اريخ : صالح ، ت

نهال سمير عبد الوهاب عبد الهادى  توصية بسيطة  شرين موصى  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / تكون حك اداره  -  141

من الشركاء  الشركة والتوليع عنها وتمثيلها امام كافه الجهات االداريه والمضائيه والهيئات والمؤسسات واالفراد والبنون الى اثنين

خالد سمير عبد الوهاب عبد الهادى و دمحم سمير عبد الوهاب عبد الهادى و خالد مختار السيد عوض و توفيك احمد  -االتى اسمائهم 

 21155برلم       21101115توفيك صالح ، تاريخ : 

 215برلم       21101116 ميالد ظريف توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ : -  141
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 215برلم       21101116ميالد ظريف توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  142

 215برلم       21101116ميالد ظريف توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  143

 215برلم       21101116توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  ميالد ظريف توفيك  -  144

 215برلم       21101116ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  145

 215برلم       21101116اريخ : ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، ت -  146

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  141

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  148

 215برلم       21101116ريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ : ماركو ميالد ظ -  140

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  151

 215برلم       21101116، تاريخ : ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه  -  151

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  152

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  153

 215برلم       21101116د ظريف  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ : ماركو ميال -  154

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  155

 215برلم       21101116للوفاه ، تاريخ : ماركو ميالد ظريف  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشريكه  -  156

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  151

 215برلم       21101116ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  158

 215برلم       21101116ت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ : مرف -  150

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  161

 215برلم       21101116فاه ، تاريخ : مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للو -  161

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  162

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  163

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  164

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  165

 215برلم       21101116الشريكه للوفاه ، تاريخ :  مرفت كامل امين  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج -  166

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  161

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  168

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  160



 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

 215برلم       21101116مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  111

 215برلم       21101116شريكه للوفاه ، تاريخ : ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج ال -  111

 215برلم       21101116ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  112

 215برلم       21101116ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  113

 215برلم       21101116ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  114

 215برلم       21101116ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشريكه للوفاه ، تاريخ :  -  115

 215برلم       21101116الشريكه للوفاه ، تاريخ :  ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج -  116

ميالد ظريف توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  111

 215برلم       21101116تاريخ : 

والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  ميالد ظريف توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  واصبحت االداره -  118

 215برلم       21101116تاريخ : 

ميالد ظريف توفيك  توصية بسيطة  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  110

 215برلم       21101116تاريخ : 

مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  ميالد ظريف توفيك  توصية بسيطة  -  181

 215برلم       21101116تاريخ : 

ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  181

 215برلم       21101116تاريخ : 

د ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ، ميال -  182

 215برلم       21101116تاريخ : 

ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  183

 215برلم       21101116تاريخ : 

ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  184

 215برلم       21101116تاريخ : 

وفيك فمط ، ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف ت -  185

 215برلم       21101116تاريخ : 

ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  186

 215برلم       21101116تاريخ : 

للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع -  181

 215برلم       21101116تاريخ : 

ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  188

 215برلم       21101116تاريخ : 

من  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ، ماركو ميالد ظريف  توصية بسيطة  شرين متضا -  180

 215برلم       21101116تاريخ : 



 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

ماركو ميالد ظريف  توصية بسيطة  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  101

 215برلم       21101116تاريخ : 

ظريف  توصية بسيطة  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ، ماركو ميالد  -  101

 215برلم       21101116تاريخ : 

ماركو ميالد ظريف  توصية بسيطة  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  102

 215برلم       21101116تاريخ : 

ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  103

 215برلم       21101116خ : تاري

ماركو ميالد ظريف  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  104

 215برلم       21101116تاريخ : 

د ظريف توفيك فمط ، مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميال -  105

 215برلم       21101116تاريخ : 

مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  106

 215برلم       21101116تاريخ : 

توليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ، مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره وال -  101

 215برلم       21101116تاريخ : 

مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  108

 215برلم       21101116تاريخ : 

من  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ، مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضا -  100

 215برلم       21101116تاريخ : 

مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  211

 215برلم       21101116تاريخ : 

توصية بسيطة  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  مرفت كامل امين  -  211

 215برلم       21101116تاريخ : 

مرفت كامل امين  توصية بسيطة  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  212

 215برلم       21101116تاريخ : 

مرفت كامل امين  توصية بسيطة  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  213

 215برلم       21101116تاريخ : 

مرفت كامل امين  توصية بسيطة  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  214

 215برلم       21101116:  تاريخ

مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  215

 215برلم       21101116تاريخ : 

ظريف توفيك فمط ، مرفت كامل امين  شركة تضامن  شرين متضامن  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد  -  216

 215برلم       21101116تاريخ : 

ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  211

 215برلم       21101116تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ، ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  واصبحت االداره وا -  218

 215برلم       21101116تاريخ : 

ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  210

 215برلم       21101116تاريخ : 

و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير -  211

 215برلم       21101116تاريخ : 

ميالد ظريف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ،  -  211

 215برلم       21101116تاريخ : 

يف توفيك  شركة تضامن  مدير و شرين  واصبحت االداره والتوليع للشرين االول ميالد ظريف توفيك فمط ، ميالد ظر -  212

 215برلم       21101116تاريخ : 

برلم       21101116دمحم سعيد فتحى لنديل  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  213

24611 

برلم       21101116سعيد فتحى لنديل  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  دمحم -  214

24611 

    21101116احمد جرحى حسن عمران  شركة تضامن  شرين موصى  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  215

 24611برلم   

    21101116ية بسيطة  شرين موصى  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : احمد جرحى حسن عمران  توص -  216

 24611برلم   

    21101116جرحى حسن عمران حماد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  211

 24611برلم   

    21101116خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :   جرحى حسن عمران حماد  توصية بسيطة  مدير و شرين -  218

 24611برلم   

دمحم سعيد فتحى لنديل  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع من حك الطرف االول منفردا السيد / جرحى  -  210

 24611برلم       21101116حسن عمران حماد ، تاريخ : 

توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االداره والتوليع من حك الطرف االول منفردا السيد / جرحى   دمحم سعيد فتحى لنديل -  221

 24611برلم       21101116حسن عمران حماد ، تاريخ : 

احمد جرحى حسن عمران  شركة تضامن  شرين موصى  حك االداره والتوليع من حك الطرف االول منفردا السيد /  -  221

 24611برلم       21101116جرحى حسن عمران حماد ، تاريخ : 

السيد / احمد جرحى حسن عمران  توصية بسيطة  شرين موصى  حك االداره والتوليع من حك الطرف االول منفردا  -  222

 24611برلم       21101116جرحى حسن عمران حماد ، تاريخ : 

جرحى حسن عمران حماد  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع من حك الطرف االول منفردا السيد /  -  223

 24611برلم       21101116جرحى حسن عمران حماد ، تاريخ : 

ة بسيطة  مدير و شرين  حك االداره والتوليع من حك الطرف االول منفردا السيد / جرحى حسن عمران حماد  توصي -  224

 24611برلم       21101116جرحى حسن عمران حماد ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى على عباده عبد المنعم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح / تعديل حك االداره  -  225

حك االداره والتوليع والرهن وااللتراض من البنون المصريه وجميع المعامالت البنكيه بما فيها عمليات صرف  والتوليع ليصبح

 21423برلم       21101116الشيكات والتوليع عليها للشريكين مجتمعين فمط ، تاريخ : 

والتوليع لتصبح / تعديل حك االداره مصطفى على عباده عبد المنعم  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره  -  226

والتوليع ليصبح حك االداره والتوليع والرهن وااللتراض من البنون المصريه وجميع المعامالت البنكيه بما فيها عمليات صرف 

 21423برلم       21101116الشيكات والتوليع عليها للشريكين مجتمعين فمط ، تاريخ : 

توصية بسيطة  شرين موصى  تخارج الشريكه الموصيه واستلمت كافه حمولها ، تاريخ : ايمى هانى صادق لليته   -  221

 3610برلم       21101116

فيبى صفوت جندى  توصية بسيطة  شرين موصى  تخارج الشريكه الموصيه واستلمت كافه حمولها ، تاريخ :  -  228

 3610برلم       21101116

 11113برلم       21101111ة تعاونية  سكرتير الجمعيه  سكرتيرا للمجلس ، تاريخ : بجاد حنفى احمد مصطفى  جمعي -  220

 11113برلم       21101111دمحم عبده الحسينى  جمعية تعاونية  امين صندوق  سكرتيرا للمجلس ، تاريخ :  -  231

 11113برلم       21101111تاريخ :  دمحم عادل بدير منصور  جمعية تعاونية  عضو مجلس ادارة  سكرتيرا للمجلس ، -  231

برلم       21101111حنفى احمد مصطفى عامر  جمعية تعاونية  رئيس مجلس ادارة  سكرتيرا للمجلس ، تاريخ :  -  232

11113 

م   برل    21101111وائل ثابت دمحم عبد الوالى  جمعية تعاونية  نائب رئيس مجلس ادارة  سكرتيرا للمجلس ، تاريخ :  -  233

11113 

دمحم صالح الدين مصطفى  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح يحك للشركاء الثالثه حك  -  234

تمثيل الشركة امام جميع الهيئات والبنون والميام باعمال السحب وااليداع والتحويل وفتح حسابات باسم الشركة ، تاريخ : 

 11832برلم       21101122

سمير عبد المالن امين  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح الشركاء المتضامنين جورج  -  235

 5111برلم       21101124كمال جرجس وادوار كمال جرجس وسمير عبد المالن امين مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

ل  توصية بسيطة  شرين موصى  تعديل االدارة وحك التوليع للسيد / ناجح دمحم سيد عبد دمحم ناجح دمحم سيد عبد الفتاح جال -  236

الفتاح منفردا وله كافه السلطات لتحميك اغراضها او من ينوب عنه لانونيا بتفويض رسمى للشرين حك كفاله الغير وتفويضه 

ء له حك البيع والشراء للعمارات واالراضى والسيارات وذلن بالتوليع على عمود كفاله الغير منفردا وله حك التوليع عن بالى الشركا

لمه لنفسه وللغير والتوليع على كافه العمود االبتدائيه او النهائيه وجميع تصرفات نمل الملكيه او المميده لها بما فى ذلن االلغاء المتع

 10811برلم       21101125بذلن وله حك فتح اعتمادات من البنون وفتح ، تاريخ : 

اشرف دمحم عبد الحميد دمحم  توصية بسيطة  مدير  تعديل االدارة وحك التوليع للسيد / ناجح دمحم سيد عبد الفتاح منفردا وله  -  231

كافه السلطات لتحميك اغراضها او من ينوب عنه لانونيا بتفويض رسمى للشرين حك كفاله الغير وتفويضه بالتوليع على عمود كفاله 

وله حك التوليع عن بالى الشركاء له حك البيع والشراء للعمارات واالراضى والسيارات وذلن لنفسه وللغير والتوليع الغير منفردا 

على كافه العمود االبتدائيه او النهائيه وجميع تصرفات نمل الملكيه او المميده لها بما فى ذلن االلغاء المتعلمه بذلن وله حك فتح 

 10811برلم       21101125اريخ : اعتمادات من البنون وفتح ، ت

ناجح دمحم سيد عبد الفتاح  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل االدارة وحك التوليع للسيد / ناجح دمحم سيد عبد الفتاح  -  238

لتوليع على منفردا وله كافه السلطات لتحميك اغراضها او من ينوب عنه لانونيا بتفويض رسمى للشرين حك كفاله الغير وتفويضه با

عمود كفاله الغير منفردا وله حك التوليع عن بالى الشركاء له حك البيع والشراء للعمارات واالراضى والسيارات وذلن لنفسه وللغير 

حك  والتوليع على كافه العمود االبتدائيه او النهائيه وجميع تصرفات نمل الملكيه او المميده لها بما فى ذلن االلغاء المتعلمه بذلن وله

 10811برلم       21101125فتح اعتمادات من البنون وفتح ، تاريخ : 



 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

دمحم ناجح دمحم سيد عبد الفتاح جالل  توصية بسيطة  شرين موصى  الحسابات الجاريه المدنيه والدائنه وحك الصرف  -  230

وتظهيرها وحك االلتراض والرهن وحك وااليداع من البنون وله حك لبض جميع الشيكات والتحويالت والكمبياالت واذون الصرف 

التوليع على عمود االلتراض والرهن لكافه اصول الشركة المنموله والعماريه لصالح النفس والغير وكذلن توكيل البنون او الغير فى 

لغاء فى بعض كل او بعض ماذكر امام مصلحه الشهر العمارى والبنون وامام كافه الجهات الحكوميه بدون موافمه الشركاء وحك اال

 10811برلم       21101125او كل ماذكر وله حك توكيل البنون او الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

اشرف دمحم عبد الحميد دمحم  توصية بسيطة  مدير  الحسابات الجاريه المدنيه والدائنه وحك الصرف وااليداع من البنون وله  -  241

ت والكمبياالت واذون الصرف وتظهيرها وحك االلتراض والرهن وحك التوليع على عمود حك لبض جميع الشيكات والتحويال

االلتراض والرهن لكافه اصول الشركة المنموله والعماريه لصالح النفس والغير وكذلن توكيل البنون او الغير فى كل او بعض 

دون موافمه الشركاء وحك االلغاء فى بعض او كل ماذكر ماذكر امام مصلحه الشهر العمارى والبنون وامام كافه الجهات الحكوميه ب

 10811برلم       21101125وله حك توكيل البنون او الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

ناجح دمحم سيد عبد الفتاح  توصية بسيطة  مدير و شرين  الحسابات الجاريه المدنيه والدائنه وحك الصرف وااليداع من  -  241

له حك لبض جميع الشيكات والتحويالت والكمبياالت واذون الصرف وتظهيرها وحك االلتراض والرهن وحك التوليع على البنون و

عمود االلتراض والرهن لكافه اصول الشركة المنموله والعماريه لصالح النفس والغير وكذلن توكيل البنون او الغير فى كل او بعض 

نون وامام كافه الجهات الحكوميه بدون موافمه الشركاء وحك االلغاء فى بعض او كل ماذكر ماذكر امام مصلحه الشهر العمارى والب

 10811برلم       21101125وله حك توكيل البنون او الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

عمارى والتوثيك وامام دمحم ناجح دمحم سيد عبد الفتاح جالل  توصية بسيطة  شرين موصى  وذلن امام مصلحه الشهر ال -  242

البنون وامام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وامام وزارة التربيه والتعليم وامام وله حك التعامل مع اداره المرور والتامنيات 

ض االجتماعيه واالحياء واجهزه المدن الجديده والتعامل مع جميع المرافك له حك التصرف والتوليع عن الشركاء فى كل او بع

ماذكر وبدون موافمه الشركاء وحك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وله حك الغاء التوكيالت الصادره من الشركة او الشركاء 

 10811برلم       21101125بصفتهم شركاء فى الشركة ، تاريخ : 

والتوثيك وامام البنون وامام كافه  اشرف دمحم عبد الحميد دمحم  توصية بسيطة  مدير  وذلن امام مصلحه الشهر العمارى -  243

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وامام وزارة التربيه والتعليم وامام وله حك التعامل مع اداره المرور والتامنيات االجتماعيه 

كر وبدون واالحياء واجهزه المدن الجديده والتعامل مع جميع المرافك له حك التصرف والتوليع عن الشركاء فى كل او بعض ماذ

موافمه الشركاء وحك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وله حك الغاء التوكيالت الصادره من الشركة او الشركاء بصفتهم شركاء 

 10811برلم       21101125فى الشركة ، تاريخ : 

ى والتوثيك وامام البنون وامام ناجح دمحم سيد عبد الفتاح  توصية بسيطة  مدير و شرين  وذلن امام مصلحه الشهر العمار -  244

كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وامام وزارة التربيه والتعليم وامام وله حك التعامل مع اداره المرور والتامنيات االجتماعيه 

ذكر وبدون واالحياء واجهزه المدن الجديده والتعامل مع جميع المرافك له حك التصرف والتوليع عن الشركاء فى كل او بعض ما

موافمه الشركاء وحك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وله حك الغاء التوكيالت الصادره من الشركة او الشركاء بصفتهم شركاء 

 10811برلم       21101125فى الشركة ، تاريخ : 

 10811برلم       21101125، تاريخ :  -دمحم ناجح دمحم سيد عبد الفتاح جالل  توصية بسيطة  شرين موصى  مسئول  -  245

 10811برلم       21101125، تاريخ :  -اشرف دمحم عبد الحميد دمحم  توصية بسيطة  مدير  مسئول  -  246

 10811برلم       21101125، تاريخ :  -ناجح دمحم سيد عبد الفتاح  توصية بسيطة  مدير و شرين  مسئول  -  241

 11853برلم       21101121ساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ : سمير رافت وحيد رافت  شركة م -  248

 11853برلم       21101121شريف حسن وحيد فكرى رافت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  240

 11853برلم       21101121احمد عبود حسين دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  251

 11853برلم       21101121على منير على دمحم الغنام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  251

 11853برلم       21101121مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ : احمد دمحم احمد عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو  -  252



 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

 11853برلم       21101121سمير رافت وحيد رافت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  253

 11853برلم       21101121شريف حسن وحيد فكرى رافت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  254

 11853برلم       21101121احمد عبود حسين دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  255

 11853برلم       21101121على منير على دمحم الغنام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  256

 11853برلم       21101121لس ادارة  مستمل ، تاريخ : احمد دمحم احمد عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مج -  251

 11853برلم       21101121سمير رافت وحيد رافت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  258

 11853برلم       21101121شريف حسن وحيد فكرى رافت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  250

 11853برلم       21101121احمد عبود حسين دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  261

 11853برلم       21101121على منير على دمحم الغنام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تاريخ :  -  261

 11853برلم       21101121ادارة  مستمل ، تاريخ :  احمد دمحم احمد عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس -  262

 -سمير رافت وحيد رافت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ويمثل شركة كاب ستون كوربيريت ليمتد  -  263

مود المبرمه مع منح السيد رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا حك التوليع على كافه معامالت الشركة وعلى كافه الع

الشركة ومنها على سبيل المثال عمود الموارد البشريه وعمود االداره وجميع العمود االداريه والماليه وعلى الطلبات الممدمه باسم 

الشركة وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الرسميه والضريبيه والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه وله ايضا منفردا حك تنفيذ الخطه 

 11853برلم       21101121الستراتيجيه بما يعمل على تحميك رؤيه الشركة ، تاريخ : ا

شريف حسن وحيد فكرى رافت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ويمثل شركة كاب ستون كوربيريت  -  264

كافه معامالت الشركة وعلى كافه العمود المبرمه  منح السيد رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا حك التوليع على -ليمتد 

مع الشركة ومنها على سبيل المثال عمود الموارد البشريه وعمود االداره وجميع العمود االداريه والماليه وعلى الطلبات الممدمه باسم 

ه وله ايضا منفردا حك تنفيذ الخطه الشركة وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الرسميه والضريبيه والمصالح الحكوميه وغير الحكومي

 11853برلم       21101121االستراتيجيه بما يعمل على تحميك رؤيه الشركة ، تاريخ : 

احمد عبود حسين دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ويمثل شركة كاب ستون كوربيريت  -  265

عضو المنتدب منفردا حك التوليع على كافه معامالت الشركة وعلى كافه العمود المبرمه منح السيد رئيس مجلس االداره وال -ليمتد 

مع الشركة ومنها على سبيل المثال عمود الموارد البشريه وعمود االداره وجميع العمود االداريه والماليه وعلى الطلبات الممدمه باسم 

يه والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه وله ايضا منفردا حك تنفيذ الخطه الشركة وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الرسميه والضريب

 11853برلم       21101121االستراتيجيه بما يعمل على تحميك رؤيه الشركة ، تاريخ : 

 على منير على دمحم الغنام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ويمثل شركة كاب ستون كوربيريت ليمتد -  266

منح السيد رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا حك التوليع على كافه معامالت الشركة وعلى كافه العمود المبرمه مع  -

الشركة ومنها على سبيل المثال عمود الموارد البشريه وعمود االداره وجميع العمود االداريه والماليه وعلى الطلبات الممدمه باسم 

ة امام كافه الجهات الرسميه والضريبيه والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه وله ايضا منفردا حك تنفيذ الخطه الشركة وتمثيل الشرك

 11853برلم       21101121االستراتيجيه بما يعمل على تحميك رؤيه الشركة ، تاريخ : 

ويمثل شركة كاب ستون كوربيريت  احمد دمحم احمد عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  261

منح السيد رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردا حك التوليع على كافه معامالت الشركة وعلى كافه العمود المبرمه  -ليمتد 

ات الممدمه باسم مع الشركة ومنها على سبيل المثال عمود الموارد البشريه وعمود االداره وجميع العمود االداريه والماليه وعلى الطلب

الشركة وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الرسميه والضريبيه والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه وله ايضا منفردا حك تنفيذ الخطه 

 11853برلم       21101121االستراتيجيه بما يعمل على تحميك رؤيه الشركة ، تاريخ : 



 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

ضو مجلس ادارة  واالشراف على اعمال الشركة كما له ايضا الحك منفردا فى سمير رافت وحيد رافت  شركة مساهمة  ع -  268

برلم       21101121تعين الموظفين وتحديد رواتبهم وله الحك فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

11853 

لى اعمال الشركة كما له ايضا الحك شريف حسن وحيد فكرى رافت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  واالشراف ع -  260

    21101121منفردا فى تعين الموظفين وتحديد رواتبهم وله الحك فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

 11853برلم   

ا الحك منفردا احمد عبود حسين دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالشراف على اعمال الشركة كما له ايض -  211

برلم       21101121فى تعين الموظفين وتحديد رواتبهم وله الحك فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

11853 

على منير على دمحم الغنام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالشراف على اعمال الشركة كما له ايضا الحك منفردا فى  -  211

برلم       21101121وظفين وتحديد رواتبهم وله الحك فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : تعين الم

11853 

احمد دمحم احمد عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالشراف على اعمال الشركة كما له ايضا الحك منفردا  -  212

برلم       21101121الحك فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :  فى تعين الموظفين وتحديد رواتبهم وله

11853 

احمد محمود احمد البيسى  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك االلتراض  -  213

اليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع العمود واالتف

وغيرها لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك بيع وشراء اصول الشركة للطرف االول احمد محمود احمد البيسى 

 1126برلم       21101128منفردا ، تاريخ : 

مدير و شرين  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك االلتراض  احمد محمود احمد البيسى  توصية بسيطة  -  214

من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع العمود واالتفاليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

ول الشركة للطرف االول احمد محمود احمد البيسى وغيرها لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك بيع وشراء اص

 1126برلم       21101128منفردا ، تاريخ : 

احمد محمود احمد البيسى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك االلتراض  -  215

فاليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع العمود واالت

وغيرها لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك بيع وشراء اصول الشركة للطرف االول احمد محمود احمد البيسى 

 1126برلم       21101128منفردا ، تاريخ : 

مدير و شرين  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك االلتراض  احمد محمود احمد البيسى  شركة تضامن  -  216

من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع العمود واالتفاليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

ول الشركة للطرف االول احمد محمود احمد البيسى وغيرها لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك بيع وشراء اص

 1126برلم       21101128منفردا ، تاريخ : 

ابو عبيده احمد محمود احمد البيسى  توصية بسيطة  شرين متضامن  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك  -  211

لعمود واالتفاليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير االلتراض من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع ا

حكوميه وغيرها لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك بيع وشراء اصول الشركة للطرف االول احمد محمود 

 1126برلم       21101128احمد البيسى منفردا ، تاريخ : 

د البيسى  توصية بسيطة  شرين متضامن  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك ابو عبيده احمد محمود احم -  218

االلتراض من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع العمود واالتفاليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير 

فردين وحك بيع وشراء اصول الشركة للطرف االول احمد محمود حكوميه وغيرها لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او من

 1126برلم       21101128احمد البيسى منفردا ، تاريخ : 



 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

ابو عبيده احمد محمود احمد البيسى  شركة تضامن  شرين متضامن  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك  -  210

االلتراض من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع العمود واالتفاليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير 

شركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك بيع وشراء اصول الشركة للطرف االول احمد محمود حكوميه وغيرها لتصبح لل

 1126برلم       21101128احمد البيسى منفردا ، تاريخ : 

ابو عبيده احمد محمود احمد البيسى  شركة تضامن  شرين متضامن  حك االداره والتوليع عن الشركة والتوليع عنها وحك  -  281

تراض من البنون وااليداع والسحب باسم الشركة وتوليع العمود واالتفاليات وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والغير االل

حكوميه وغيرها لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين وحك بيع وشراء اصول الشركة للطرف االول احمد محمود 

 1126برلم       21101128احمد البيسى منفردا ، تاريخ : 

احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر  -  281

 18054برلم       21101120باستالمه كافه مستحماته ، تاريخ : 

الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر  احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج  -  282

 18054برلم       21101120باستالمه كافه مستحماته ، تاريخ : 

احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر  -  283

 18054رلم   ب    21101120باستالمه كافه مستحماته ، تاريخ : 

خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر باستالمه  -  284

 18054برلم       21101120كافه مستحماته ، تاريخ : 

جب لابيل والر باستالمه خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر ر -  285

 18054برلم       21101120كافه مستحماته ، تاريخ : 

خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر باستالمه  -  286

 18054برلم       21101120كافه مستحماته ، تاريخ : 

ركة تضامن  مدير و شرين  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر باستالمه كافه محمود حافظ عفيفى  ش -  281

 18054برلم       21101120مستحماته ، تاريخ : 

محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر باستالمه كافه  -  288

 18054برلم       21101120:  مستحماته ، تاريخ

محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج  الشرين المتضامن خليل جابر رجب لابيل والر باستالمه كافه  -  280

 18054برلم       21101120مستحماته ، تاريخ : 

والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب  احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره -  201

والسيد / محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة 

ن الشركة على العمود االبتدائيه امام كافه الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه ع

والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع 

 18054برلم       21101120للغير وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

وى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب احمد عبد الكريم دمحم العشما -  201

والسيد / محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة 

والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه امام كافه الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد 

والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع 

 18054برلم       21101120للغير وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب  -  202

والسيد / محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة 

ات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه امام كافه الهيئ



 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

والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع 

 18054برلم       21101120ص الشركة ، تاريخ : للغير وللنفس والتصرف فى كل مايخ

خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب والسيد  -  203

تمثيل الشركة امام كافه  / محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى

الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه 

غير وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع لل

 18054برلم       21101120وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب والسيد  -  204

تمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة امام كافه / محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مج

الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه 

المنموالت وبيعها وحك البيع للغير وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات و

 18054برلم       21101120وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب والسيد  -  205

د عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة امام كافه / محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احم

الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه 

العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة 

 18054برلم       21101120وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب والسيد /  -  206

ظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة امام كافه محمود حاف

الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه 

االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير  وعمود المرض والرهن وشراء

 18054برلم       21101120وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

ابو شنب والسيد / محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم  -  201

محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة امام كافه 

ه الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائي

وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير 

 18054برلم       21101120وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

يد / ضياء الدين احمد دمحم ابو شنب والسيد / محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع للس -  208

محمود حافظ عفيفى فرحات والسيد / احمد عبد الكريم دمحم العشماوى مجتمعين او منفردين ولهم الحك فى تمثيل الشركة امام كافه 

العمود االبتدائيه والنهائيه الهيئات والشركات والمصالح الحكوميه واالفراد والمحاكم وخالفه ولهم حك التوليع نيابه عن الشركة على 

وعمود المرض والرهن وشراء االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير 

 18054برلم       21101120وللنفس والتصرف فى كل مايخص الشركة ، تاريخ : 

ن  مدير و شرين  ولهم حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضام -  200

وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم 

برلم       21101120ريخ : الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تا

18054 

احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع  -  311

وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم 

برلم       21101120شركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : ال

18054 



 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

احمد عبد الكريم دمحم العشماوى  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع  -  311

لضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات ا

برلم       21101120الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

18054 

لدى البنون والمصارف من سحب وايداع وفتح خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  ولهم حك التوليع  -  312

وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم 

برلم       21101120الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

18054 

خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  ولهم حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع وفتح  -  313

وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم 

برلم       21101120كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى 

18054 

خليل جابر رجب لابيل  شركة تضامن  شرين متضامن  ولهم حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع وفتح  -  314

ن والمصارف وكل ذلن باسم وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنو

برلم       21101120الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

18054 

محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع وفتح  -  315

صدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم وغلك الحسابات وا

برلم       21101120الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

18054 

ك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع وفتح محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم ح -  316

وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم 

   برلم    21101120الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

18054 

محمود حافظ عفيفى  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب وايداع وفتح  -  311

وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم 

برلم       21101120غير فى كل او بعض ما ذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : الشركة وضمن اغراضها ولهما حك توكيل ال

18054 

احمد العدل العدل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف االول الشرين المتضامن / احمد العدل العدل  -  318

 21334برلم       21101120اسماعيل واستالم كافه مستحماته وحموله ، تاريخ : 

احمد العدل العدل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف االول الشرين المتضامن / احمد العدل العدل  -  310

 21334برلم       21101120اسماعيل واستالم كافه مستحماته وحموله ، تاريخ : 

لشرين المتضامن / احمد العدل العدل محمود حافظ عفيفى فرحات  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف االول ا -  311

 21334برلم       21101120اسماعيل واستالم كافه مستحماته وحموله ، تاريخ : 

محمود حافظ عفيفى فرحات  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف االول الشرين المتضامن / احمد العدل العدل  -  311

 21334برلم       21101120يخ : اسماعيل واستالم كافه مستحماته وحموله ، تار

دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف االول الشرين المتضامن / احمد العدل العدل  -  312

 21334برلم       21101120اسماعيل واستالم كافه مستحماته وحموله ، تاريخ : 



 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

دير و شرين  خروج الطرف االول الشرين المتضامن / احمد العدل العدل دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  م -  313

 21334برلم       21101120اسماعيل واستالم كافه مستحماته وحموله ، تاريخ : 

احمد العدل العدل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف الثالث الشرين المتضامن السيد / دمحم وحيد حامد  -  314

 21334برلم       21101120نين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : الحسا

احمد العدل العدل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف الثالث الشرين المتضامن السيد / دمحم وحيد حامد  -  315

 21334برلم       21101120الحسانين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : 

محمود حافظ عفيفى فرحات  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف الثالث الشرين المتضامن السيد / دمحم وحيد  -  316

 21334برلم       21101120حامد الحسانين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : 

الث الشرين المتضامن السيد / دمحم وحيد محمود حافظ عفيفى فرحات  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف الث -  311

 21334برلم       21101120حامد الحسانين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : 

دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف الثالث الشرين المتضامن السيد / دمحم وحيد حامد  -  318

 21334برلم       21101120ه ومستحماته ، تاريخ : الحسانين واستالم كافه حمول

دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الطرف الثالث الشرين المتضامن السيد / دمحم وحيد حامد  -  310

 21334برلم       21101120الحسانين واستالم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : 

ل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم والسيد احمد العدل العد -  321

/ محمود حافظ عفيفى مجتمعين او منفردين ولهما الحك فى تمثيل الشركة امام كافه الهيئات الشركات والمصالح الحكوميه واالفراد 

ن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء االصول والمحاكم وخالفه ولهما حك التوليع نيابه ع

وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير وللنفس والتصرف او كل مايخص الشركة 

 21334م   برل    21101120ولهما حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب ، تاريخ : 

احمد العدل العدل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم والسيد  -  321

/ محمود حافظ عفيفى مجتمعين او منفردين ولهما الحك فى تمثيل الشركة امام كافه الهيئات الشركات والمصالح الحكوميه واالفراد 

وخالفه ولهما حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء االصول  والمحاكم

وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير وللنفس والتصرف او كل مايخص الشركة 

 21334برلم       21101120من سحب ، تاريخ : ولهما حك التوليع لدى البنون والمصارف 

محمود حافظ عفيفى فرحات  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم  -  322

الح الحكوميه والسيد / محمود حافظ عفيفى مجتمعين او منفردين ولهما الحك فى تمثيل الشركة امام كافه الهيئات الشركات والمص

واالفراد والمحاكم وخالفه ولهما حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء 

االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير وللنفس والتصرف او كل مايخص 

 21334برلم       21101120ك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب ، تاريخ : الشركة ولهما ح

محمود حافظ عفيفى فرحات  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم  -  323

مام كافه الهيئات الشركات والمصالح الحكوميه والسيد / محمود حافظ عفيفى مجتمعين او منفردين ولهما الحك فى تمثيل الشركة ا

واالفراد والمحاكم وخالفه ولهما حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء 

صرف او كل مايخص االصول وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير وللنفس والت

 21334برلم       21101120الشركة ولهما حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب ، تاريخ : 

دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم والسيد /  -  324

ين ولهما الحك فى تمثيل الشركة امام كافه الهيئات الشركات والمصالح الحكوميه واالفراد محمود حافظ عفيفى مجتمعين او منفرد

والمحاكم وخالفه ولهما حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء االصول 

عها وحك البيع للغير وللنفس والتصرف او كل مايخص الشركة وممتلكاتها الشركة العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وبي

 21334برلم       21101120ولهما حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب ، تاريخ : 



 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

دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل حك االداره والتوليع للسيد / ضياء الدين احمد دمحم والسيد /  -  325

مود حافظ عفيفى مجتمعين او منفردين ولهما الحك فى تمثيل الشركة امام كافه الهيئات الشركات والمصالح الحكوميه واالفراد مح

والمحاكم وخالفه ولهما حك التوليع نيابه عن الشركة على العمود االبتدائيه والنهائيه وعمود المرض والرهن وشراء االصول 

الراضى والسيارات والمنموالت وبيعها وحك البيع للغير وللنفس والتصرف او كل مايخص الشركة وممتلكاتها الشركة العماريه وا

 21334برلم       21101120ولهما حك التوليع لدى البنون والمصارف من سحب ، تاريخ : 

طابات الضمان احمد العدل العدل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  وايداع وفتح وغلك الخسابات واصدار خ -  326

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حك التوكيل 

 21334برلم       21101120الغير فى كل او بعض ماذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

داع وفتح وغلك الخسابات واصدار خطابات الضمان احمد العدل العدل اسماعيل  شركة تضامن  مدير و شرين  واي -  321

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حك التوكيل 

 21334برلم       21101120الغير فى كل او بعض ماذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

شركة تضامن  مدير و شرين  وايداع وفتح وغلك الخسابات واصدار خطابات الضمان  محمود حافظ عفيفى فرحات  -  328

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حك التوكيل 

 21334برلم       21101120الغير فى كل او بعض ماذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

محمود حافظ عفيفى فرحات  شركة تضامن  مدير و شرين  وايداع وفتح وغلك الخسابات واصدار خطابات الضمان  -  320

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حك التوكيل 

 21334برلم       21101120:  الغير فى كل او بعض ماذكر فى شئون الشركة ، تاريخ

دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  مدير و شرين  وايداع وفتح وغلك الخسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات  -  331

الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حك التوكيل الغير فى كل 

 21334برلم       21101120ض ماذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : او بع

دمحم وحيد حامد الحسانين  شركة تضامن  مدير و شرين  وايداع وفتح وغلك الخسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات  -  331

ا حك التوكيل الغير فى كل الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم

 21334برلم       21101120او بعض ماذكر فى شئون الشركة ، تاريخ : 

نادر شحاته عياد ولعان  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين االول الصيدليى / وائل حافظ عطا هللا جيد من  -  332

 21431رلم   ب    21101120الشركة واستلم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : 

نادر شحاته عياد ولعان  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين االول الصيدليى / وائل حافظ عطا هللا جيد من  -  333

 21431برلم       21101120الشركة واستلم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : 

رين االول الصيدليى / وائل حافظ عطا هللا جيد من وائل حافظ عطا هللا جيد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الش -  334

 21431برلم       21101120الشركة واستلم كافه حموله ومستحماته ، تاريخ : 

وائل حافظ عطا هللا جيد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين االول الصيدليى / وائل حافظ عطا هللا جيد من  -  335

 21431برلم       21101120تحماته ، تاريخ : الشركة واستلم كافه حموله ومس

نادر شحاته عياد ولعان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع لتصبح للشرين الثانى السيد / نادر  -  336

 21431برلم       21101120شحاته عياد ولعان منفردا ، تاريخ : 

نادر شحاته عياد ولعان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع لتصبح للشرين الثانى السيد / نادر  -  331

 21431برلم       21101120شحاته عياد ولعان منفردا ، تاريخ : 

لتصبح للشرين الثانى السيد / نادر  وائل حافظ عطا هللا جيد  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع -  338

 21431برلم       21101120شحاته عياد ولعان منفردا ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وائل حافظ عطا هللا جيد  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع لتصبح للشرين الثانى السيد / نادر  -  330

 21431رلم   ب    21101120شحاته عياد ولعان منفردا ، تاريخ : 

برلم       21101131اسالم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  341

21504 

برلم       21101131اسالم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  341

21504 

برلم       21101131د احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ : اسالم احم -  342

21504 

برلم       21101131اسالم احمد احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  343

21504 

    21101131تضامن  مدير و شرين  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ : امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  شركة  -  344

 21504برلم   

    21101131امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  345

 21504برلم   

    21101131و شرين  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  توصية بسيطة  مدير -  346

 21504برلم   

    21101131امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  341

 21504برلم   

برلم       21101131شرين موصى ، تاريخ : تامر رافت رمضان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل صفته الى  -  348

21504 

برلم       21101131تامر رافت رمضان  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  340

21504 

  برلم     21101131تامر رافت رمضان  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  351

21504 

برلم       21101131تامر رافت رمضان  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل صفته الى شرين موصى ، تاريخ :  -  351

21504 

اسالم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه حموله ،  -  352

 21504 برلم      21101131تاريخ : 

اسالم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه حموله ،  -  353

 21504برلم       21101131تاريخ : 

حموله  اسالم احمد احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه -  354

 21504برلم       21101131، تاريخ : 

اسالم احمد احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه حموله  -  355

 21504برلم       21101131، تاريخ : 

لشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج ا -  356

 21504برلم       21101131حموله ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه  -  351

 21504برلم       21101131حموله ، تاريخ : 

بد الغفار ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه امير سعيد ع -  358

 21504برلم       21101131حموله ، تاريخ : 

امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه  -  350

 21504برلم       21101131تاريخ :  حموله ،

تامر رافت رمضان  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه حموله ،  -  361

 21504برلم       21101131تاريخ : 

شركة واستلم كافه حموله ، تامر رافت رمضان  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين تامر رافت رمضان من ال -  361

 21504برلم       21101131تاريخ : 

تامر رافت رمضان  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه حموله ،  -  362

 21504برلم       21101131تاريخ : 

شرين تامر رافت رمضان من الشركة واستلم كافه حموله ، تامر رافت رمضان  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج ال -  363

 21504برلم       21101131تاريخ : 

اسالم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا وله  -  364

 21504   برلم    21101131المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

اسالم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا وله  -  365

 21504برلم       21101131المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

اسالم احمد احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين متضامن  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا  -  366

 21504برلم       21101131وله المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

بحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا اسالم احمد احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين متضامن  االداره والتوليع اص -  361

 21504برلم       21101131وله المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار  -  368

 21504برلم       21101131مدنيه ، تاريخ : منفردا وله المسئوليه الجنائيه وال

امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار  -  360

 21504برلم       21101131منفردا وله المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

ر ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار امير سعيد عبد الغفا -  311

 21504برلم       21101131منفردا وله المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

/ امير سعيد عبد الغفار  امير سعيد عبد الغفار ابراهيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين -  311

 21504برلم       21101131منفردا وله المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

تامر رافت رمضان  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا وله  -  312

 21504برلم       21101131المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

تامر رافت رمضان  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا وله  -  313

 21504برلم       21101131المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 

وليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا وله تامر رافت رمضان  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والت -  314

 21504برلم       21101131المسئوليه الجنائيه والمدنيه ، تاريخ : 



 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

تامر رافت رمضان  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين / امير سعيد عبد الغفار منفردا وله  -  315

 21504برلم       21101131، تاريخ :  المسئوليه الجنائيه والمدنيه

وليد طه عبد الحميد خالف  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميعهم مجتمعين او  -  316

منفردين او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشرين احمد جالل محمود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة 

 10014برلم       21101131بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

وليد طه عبد الحميد خالف  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميعهم مجتمعين او  -  311

ن احمد جالل محمود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة منفردين او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشري

 10014برلم       21101131بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

هم مجتمعين او منفردين عبد هللا دمحم عبد الرحمن  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميع -  318

او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشرين احمد جالل محمود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة بشرط ان 

 10014برلم       21101131تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

ركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميعهم مجتمعين او منفردين عبد هللا دمحم عبد الرحمن  ش -  310

او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشرين احمد جالل محمود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة بشرط ان 

 10014برلم       21101131:  تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ

احمد جالل محمود فهمى  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميعهم مجتمعين او منفردين  -  381

او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشرين احمد جالل محمود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة بشرط ان 

 10014برلم       21101131ن االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : تكو

احمد جالل محمود فهمى  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميعهم مجتمعين او منفردين  -  381

مود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة بشرط ان او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشرين احمد جالل مح

 10014برلم       21101131تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

طارق جالل محمود فهمى  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميعهم مجتمعين او  -  382

دين او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشرين احمد جالل محمود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة منفر

 10014برلم       21101131بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

االداره والتوليع موكل الى الشركاء جميعهم مجتمعين او   طارق جالل محمود فهمى  شركة تضامن  مدير و شرين -  383

منفردين او الشرين هشام جالل محمود منفردا او الشرين احمد جالل محمود منفردا ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة 

 10014برلم       21101131بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

عمرو السيد ابو ضيف احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين  -  384

فى التعامل امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والهيئات و المؤسسات والبنون واالفراد بشرط ان تكون هذه االعمال بعنوان 

 12311برلم       21101131ها ، تاريخ : الشركة وضمن اغراض

عمرو السيد ابو ضيف احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين  -  385

االعمال بعنوان فى التعامل امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والهيئات و المؤسسات والبنون واالفراد بشرط ان تكون هذه 

 12311برلم       21101131الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

سامح عمرو عباس شرف الدين  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت لجميع الشركاء مجتمعين او  -  386

البنون واالفراد بشرط ان تكون هذه منفردين فى التعامل امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والهيئات و المؤسسات و

 12311برلم       21101131االعمال بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

سامح عمرو عباس شرف الدين  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت لجميع الشركاء مجتمعين او  -  381

لغير حكوميه والهيئات و المؤسسات والبنون واالفراد بشرط ان تكون هذه منفردين فى التعامل امام كافه الجهات الحكوميه وا

 12311برلم       21101131االعمال بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ : 

 12311برلم       21101131عمرو السيد ابو ضيف احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين ، تاريخ :  -  388



 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

 12311برلم       21101131د ابو ضيف احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين ، تاريخ : عمرو السي -  380

 12311برلم       21101131سامح عمرو عباس شرف الدين  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين ، تاريخ :  -  301

 12311برلم       21101131الشرين ، تاريخ : سامح عمرو عباس شرف الدين  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج  -  301

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 23146برلم       21101113ابراهيم الصيد وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1

 3610برلم       21101116هانى صادق وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

برلم       21101116خالد مصطفى عباس عوض وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  3

21423 

برلم       21101116مشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : خالد مصطفى عباس عوض وشريكه  توصية بسيطة  ملخص و -  4

21423 

 11155برلم       21101122فاروق السيد دمحم وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  5

برلم       21101122فاروق السيد دمحم الجعفراوى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  6

11155 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11112برلم       21101113، تاريخ :  2500  2122/1/11خالد على دمحم زناتى  سارى حتى  -  1

 0821برلم       21101113، تاريخ :  2501سن مصطفى السيد    شريف ح -  2

 1102برلم       21101113، تاريخ :  2612كوثر عبد المنصف ابراهيم     -  3

 1102برلم       21101113، تاريخ :  2613  2124/2/15كوثر عبد المنصف ابراهيم  سارى حتى  -  4

 5040برلم       21101114، تاريخ :  2628  2124/12/13 عاطف حمزه عبد الرحمن على  سارى حتى -  5

 3511برلم       21101111، تاريخ :  2636  2122/ 4/  6تامر نبيل عبد المنعم  سارى حتى -  6



 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

 1805برلم       21101118، تاريخ :  2651دمحم يوسف دمحم مطراوى     -  1

 1805برلم       21101118، تاريخ :  2651  2121/0/10دمحم يوسف دمحم مطراوى  سارى حتى  -  8

 8434برلم       21101118، تاريخ :  2640  2122/1/3عمرو دمحم عبد الممصود سالم  سارى حتى  -  0

 1246برلم       21101111، تاريخ :  2681  2124/15/13احمد ياسين دمحم مطر  سارى حتى  -  11

 8218برلم       21101111، تاريخ :  2610  2121/11/25محمود جبر محمود عمر  سارى حتى  -  11

 11042برلم       21101111، تاريخ :  2602  2123/12/14فاطمه عبد العال منصور  سارى حتى  -  12

 1115برلم       21101111، تاريخ :  2685اسامه حمدان دمحم السيد     -  13

 1115برلم       21101111، تاريخ :  2686  2121/2/21اسامه حمدان دمحم السيد  سارى حتى  -  14

 11816برلم       21101111، تاريخ :  2684عمرو محمود دمحم الطنطاوى     -  15

 11254برلم       21101114، تاريخ :  2112  2122/15/28يحيى عبد المنعم توفيك جميل  سارى حتى  -  16

 8826برلم       21101115، تاريخ :  2121احمد حلمى احمد عبد الجواد     -  11

 8826برلم       21101115، تاريخ :  2121  2122/10/11احمد حلمى احمد عبد الجواد  سارى حتى  -  18

 12154برلم       21101116، تاريخ :  2153  2124/16/11مصطفى عليوه مصطفى محمود  سارى حتى  -  10

 8442برلم       21101116، تاريخ :  2128احمد على عبد الرسول     -  21

 8442برلم       21101116، تاريخ :  2820احمد على عبد الرسول     -  21

 0503برلم       21101111، تاريخ :  2182  2124/16/14ياسر وهبة محمود السويدى  سارى حتى  -  22

 8884برلم       21101111، تاريخ :  2184د الرحيم    ابراهيم احمد دمحم عب -  23

 8884برلم       21101111، تاريخ :  2185  2122/11/15ابراهيم احمد دمحم عبد الرحيم  سارى حتى  -  24

 11125برلم       21101111، تاريخ :  2158  2122/1/14ريمون نجاح نجيب عبد السيد  سارى حتى  -  25

 8802برلم       21101121، تاريخ :  2815دمحم لاسم    نبيل حامد  -  26

 8802برلم       21101121، تاريخ :  2816  2122/11/12نبيل حامد دمحم لاسم  سارى حتى  -  21

 3408برلم       21101121، تاريخ :  2813عمرو احمد فؤاد صالح     -  28

 3408برلم       21101121، تاريخ :  2814  2122/14/12عمرو احمد فؤاد صالح  سارى حتى  -  20

 11818برلم       21101121، تاريخ :  2812  2121/11/16مصطفى عبد العزيز محفوظ عطا  سارى حتى  -  31

 1813برلم       21101120، تاريخ :  2880  2121/12/14مطيعه جابر احمد احمد ابو ريه  سارى حتى  -  31

 0165برلم       21101131، تاريخ :  2014  2123/13/23سارى حتى سالم مسلم عابد سلمى   -  32

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12163برلم       21101111، تاريخ :  2513  2124/16/10سالمة حسين وشركاه  سارى حتى  -  1

 12163برلم       21101111، تاريخ :  2513  2124/16/10سالمة حسين وشركاه  سارى حتى  -  2

 1522برلم       21101113، تاريخ :  2616  2124/18/13شركة سامح ظريف وشركاه  سارى حتى  -  3

 5421برلم       21101110، تاريخ :  2656  2124/16/14سيد حسن وشركاه  سارى حتى  -  4

برلم       21101110، تاريخ :  2656  2124/16/14اعى وشركاهم  سارى حتى سيد حسن وسليمان عبد العال واحمد رف -  5

5421 

 5424برلم       21101110، تاريخ :  2651  2124/16/14جابر حسن وشركاه  سارى حتى  -  6

 6151برلم       21101111، تاريخ :  2614صادق احمد حسن وشريكته     -  1

 6151برلم       21101111، تاريخ :  2615صادق احمد حسن وشريكته     -  8

 12211برلم       21101116، تاريخ :  2151  2124/11/12دمحم رءوف البتانونى وشريكته  سارى حتى  -  0

برلم       21101116، تاريخ :  2132  2123/16/13رافت امين دمحم السمان وشريكه لالستيراد والتصدير  سارى حتى  -  11

11181 

 12181برلم       21101116، تاريخ :  2136  2124/14/12احمد الكدش وشريكيه  سارى حتى  -  11

 5332برلم       21101118، تاريخ :  2104  2124/15/11شركه ايهاب مجدى وشركاه  سارى حتى  -  12

 0658برلم       21101122، تاريخ :  2823  2124/18/25شركة عبد الرحمن عبد الفتاح وشريكه  سارى حتى  -  13

 0658برلم       21101122، تاريخ :  2823  2124/18/25دمحم عبد الفتاح وشركاه  سارى حتى  -  14

 0658برلم       21101122، تاريخ :  2823  2124/18/25عبد الرحمن عبد الفتاح وشركاه  سارى حتى  -  15

 11858برلم       21101124، تاريخ :  2835  2123/18/31عرابى وشريكته  سارى حتى ياسر ابراهيم احمد  -  16

 4213برلم       21101124، تاريخ :  2831  2123/13/10احمد مصطفى دمحم سيد وشريكه  سارى حتى  -  11

 12212برلم       21101124، تاريخ :  2828  2124/11/16دمحم احمد وشريكه  سارى حتى  -  18

 11610برلم       21101125، تاريخ :  2868  2123/11/28عبد المعطى دمحم عبد المعطى وشريكه  سارى حتى  -  10

 11610برلم       21101125، تاريخ :  2868  2123/11/28دمحم الجوهرى وشركاه  سارى حتى  -  21

 11610برلم       21101125، تاريخ :  2868  2123/11/28عبد المعطى دمحم عبد المعطى وشريكه  سارى حتى  -  21

 11610برلم       21101125، تاريخ :  2868  2123/11/28دمحم الجوهرى وشركاه  سارى حتى  -  22

برلم       21101125، تاريخ :  2851  2124/12/14رضا دمحم جابر وخالد عبد الرحمن ابراهيم وشركاهم  سارى حتى  -  23

12115 

 11825برلم       21101128، تاريخ :  2881  2123/11/15 عمرو و هشام مجاهد  سارى حتى عبد الرحمن دمحم -  24

 11825برلم       21101128، تاريخ :  2881  2123/11/15عبد الرحمن دمحم عمرو و هشام مجاهد  سارى حتى  -  25



 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

، تاريخ :  2818  2124/16/21حتى حسنى السيد وشركاه للصناعات الهندسيه والتوكيالت والمماوالت  سارى  -  26

 1301برلم       21101128

 1301برلم       21101128، تاريخ :  2818  2124/16/21حسنى السيد وشريكته  سارى حتى  -  21

برلم       21101120، تاريخ :  2804  2122/11/31مصطفى احمد عبد الحكيم اسماعيل وشريكته  سارى حتى  -  28

11416 

 12161برلم       21101120، تاريخ :  2011عبد الفتاح وشركاها     نهى -  20

 12161برلم       21101120، تاريخ :  2011نهى عبد الفتاح وشريكتها     -  31

 420برلم       21101131، تاريخ :  2018هديه سيد مطاوع وشريكه     -الصفا والمروه لتجاره الخضار  -  31

 420برلم       21101131، تاريخ :  2018هديه سيد مطاوع وشركاه     -تجاره الخضار الصفا والمروه ل -  32

 5480برلم       21101131، تاريخ :  2010  2124/11/15سميح سمير حسان وشريكته  سارى حتى  -  33

 11011برلم       21101131، تاريخ :  2013  2123/12/24شركة دمحم عبد العزيز مصطفى وشريكه  سارى حتى  -  34

    21101131، تاريخ :  2010  2123/12/13هديه سيد مطاوع وشريكه  سارى حتى  -الصفا والمروه لتجاره الخضار  -  35

 420برلم   

    21101131، تاريخ :  2010  2123/12/13هديه سيد مطاوع وشركاه  سارى حتى  -الصفا والمروه لتجاره الخضار  -  36

 420برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3131برلم       21101114مؤنس نجيب اسكندر  تجديد الرهن ، تاريخ :  -تكنوبالست لمواد التعبئه والطباعه  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

دمحم محمود دمحم مصطفى وشريكه  تدوين بيانات بتخارج السيد / احمد دمحم محمود مصطفى من الشركة وتعديل االسم ليصبح  -  1

 12055برلم       21101125دمحم محمود دمحم مصطفى وشريكه ، تاريخ : 



 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

وشركاه  تدوين بيانات بتخارج السيد / احمد دمحم محمود مصطفى من الشركة وتعديل االسم ليصبح دمحم محمود دمحم مصطفى  -  2

 12055برلم       21101125دمحم محمود دمحم مصطفى وشريكه ، تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


